
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

 
I<P<I

 أزمة المسرح السعودي 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

   حقوق النشر اإللكتروني محفوظة لـ©
      
 
 
 
 
     

  

  

  

   حقوق الملكية الفكرية محفوظة للكاتب©

  ٢٠٠٧نُشر إلكترونيا في يوليه

جميع .  أية مادة من المواد المنشورة في ناشري دون إذن كتابي من الموقع يمنع منعا باتا نقل

الكتابات المنشورة على موقع دار ناشري للنشر اإللكتروني تمثل رأي كاتبيها، وال تتحمل دار 

  .ناشري أية مسؤولية قانونية أو أدبية عن محتواها

�������� 
���  

net.nashiri.www        

��� 



 

 
I<Q<I

 أزمة المسرح السعودي 

 

  أزمة
  المسرح السعودي

  

  

  

  ياسر مدخلي

  

  

  

  



 

 
I<R<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 

 
I<S<I

 أزمة المسرح السعودي 

  احملتوى
  ١٠      ..........................................................................إهداء

  ١١  ...................................  ...................................إهداء خاص

  ١٢    ....................................................................مقدمة املؤلف

  ١٤    ............................................................................متهيد

    رحيدب املسأزمة األ : الباب األول- الفصل األول

  ١٩    ........................................................اخلطاب اللغوي يف املسرح

  ٢٣    ........................................................األسلوب األديب يف املسرح

  ٢٧  ......  .....................................................مناحي الكتابة املسرحية

  ٢٩    ...........................................................أشكال الكتابة املسرحية

  ٣٠    ............................................................أبرز املذاهب املسرحية

  ٣٣  ............. .................................................تيارات تطور املسرح 

  ٣٤    ........................................................لمسرح املعاصرنظرة عامة ل

  ٣٧    ...............................................التأليف املسرحي املعاصر يف اململكة 

    لنص املسرحيأزمة ا: الباب الثاني

  ٤١  ..............................................................أمهية النص املسرحي  

  ٤٦    .................................................................التكوين التنظيمي

  ٤٨    ....................................................................التكوين األديب

  ٥٠    ...........................................................ي التأليف املسرحقواعد

  ٥٠    ..........................................................................احلكاية

  ٥١    ..........................................................................احلبكة

  ٥٢  ....................................................................  ......الصراع

  ٥٥    ........................................................................الشخصية

  ٥٨    .........................................................................املوضوع



 

 
I<T<I

 أزمة المسرح السعودي 

    

  ٦٠   .......................................................................... احلوار

  ٦٢    ......................................................لغة احلوار املسرحي والكاتب

     اإلعدادأزمة:الباب الثالث

  ٦٤  .......................  ..............................................أزمة اإلعداد 

  ٦٧    .......................................................................فن اإلعداد

    التجريبأزمة :الباب الرابع

  ٧٠    ...............................................................التجريب يف املسرح

  ٧٣  ..........................................................  ........املسرح التجرييب

  ٧٤    .....................................................................فن التجريب

    ية باململكة املسرحتأريخ احلركة أزمة :الباب األول-الفصل الثاني

  ٨٠  ........................................   .......تاريخ احلركة املسرحية يف السعودية

  ٨٢  ...........................................................ة األوىل  مرحلة اإلرهاص

  ٨٣    ...........................................................مرحلة احملاوالت اجلريئة

  ٨٥  ...............................................  ....................التأسيسمرحلة 

    أزمة املسرح السعودي: الباب الثاني

  ٨٦  ........................  ...................................................األزمة

  ٩٠  ...................................... .الرابط التراثي - من أزمات املسرح السعودي 

  ٩١    ......................................................................دور العرض

  ٩١    ....................................................................التلفازمنافسة 

  ٩١  ............................................................. مغلق  -جمال الدراسة 

  ٩٤  ............................................................. معدوم  -  العملجمال

  ٩٤  ..................................................................الشرعية والرمسية  

  ٩٥  .................................................................األكادميية والنقد  



 

 
I<U<I

 أزمة المسرح السعودي 

    

  ٩٥    .....................................................................عقدة األجنيب

  ٩٦  ..............................................................اتمع مدين ال ثقايف  

  ٩٦  ...................................................................التعقيد اتمعي  

  ٩٦  .................................................................النخبوية والتهريج  

  ٩٧  ............................................................................اهلوية  

  ٩٧  ..................................................................القفزة احلضارية  

  ٩٧  ...................................................................املسرح والتعليم  

  ٩٨  ................................................................املسرح قضية وعي  

  ٩٩  ...............................................................العادات واملعتقدات  

  ١٠١  ........................................................حنو مسرح سعودي ناهض  

  ١٠٢    .....................................................................رسالة خاصة

  ١٠٤  .................................................  ..........................ختتيمة

  ١٠٥    ..........................................................................املصادر

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 
I<ML<I

 أزمة المسرح السعودي 

  

  إهداء
  

  إىل صاحبي اجلالل
حفظهما اهللا وغفر هلما، والداي  

  
  إىل صاحبة الدالل

   احلبيبةزوجتي
  

  ابينإىل 
   بن ياسرعمار

  
  إىل أستاذي املبدع

  الجفريحممد /املخرج 
  
  

   للفنون املسرحيةكيفإىل فرقة 
  
   من ساندين ودعم ثقافيت وآمن مبوهبيت كلو
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  إهداء خاص
  
  

  )على رأسه النائم إىل ذلك ( 
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  مقدمة
  

 نظرة ويف هذا الكتاب أود أن        املطالعون يف كتب املسرح أا تثري امللل من أول         اعتاد
ا تقدمي ما قـل      بتجنب احلشو والكالم الزائد حماولً     ،املللقدر املستطاع عن     ابتعدتأكون قد   

،  خمل  ممل وال إجيازٍ   املسرح السعودي من غري إطنابٍ    ا  ر  املختلفة اليت مي   األزماتا  واصفً ،ودل
، لعقـل ي ألن املـسرح خياطـب ا      ا يف اخلطاب اللغو   متمثلً بأزمة األدب املسرحي     بدأأحيث  

وبعـد ذلـك    وأمهيته   تطوره   وتطرقت إىل األسلوب األديب اخلاص ذا الفن ومناحيه وتياراتٍ        
 نظرة عامة عن املسرح املعاصر كأدب و وضع التأليف املسرحي يف اململكة العربيـة               عرضت

حيـث  ،  املسرح خيدم موهبته يف فنون   ا  حسالقارئ   إىل   هذا البحث السعودية وأمتىن أن يضيف     
 أساسية يف فن الكتابة املسرحية      دروٍسسرح على قواعده وأركانه فقدمتها ك     ركزت يف أدب امل   

 رؤوس أقالم التأليف املسرحي ويتعرف على أجبدياته ليبحر بعد ذلك بأدبـه             املوهوبليمسك  
  . على أساس صحيح سليم

  
له ح الذي ميكن من خال    ألنه فن غفل عنه الكثري فهو السال       ، اإلعداد أزمِةوتطرقت إىل   

واستفدت يف هذا مـن  يلزم ليناسب الظرفية اليت نعيشها، ري ما يوتغ النص وتنسيقه  أفكارإعادة  
كون مناسبا وذا فائدة    قد ي  أرى أنه مث مجعت ما استطعت وما      ، ندوة قدمها األستاذ حممد العثيم    

من ال مدرسة لـه واجتـاه        أصبح مدرسة    مة اليت منر ا بال إدراك هلا وقد       األز، عن التجريب 
فتقدمي الغامض والغريب ال يربر إال بالتجريب لـذلك كـان مشاعـة    ، التائهني وعذر املبهرين  

ومن مث أزمة الفـرق      الفنية من إخراج ومتثيل وسينوغرافيا        مث عرضت األزمات   )املتمسرحني(
  .اخلاصة
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  

شكالت اليت تواجهه    وأزمة التأريخ له وامل    السعوديكتبت عن دأب وشأن املسرح      مث  
فجميع الشتات املسرحي السعودي يعمل يف كلـل        ، يف بالدنا احلبيبة اململكة العربية السعودية     

تمعي بشكل عامليصبح مسرحنا ناهضا خيدم الدين والوطن والعقل ا.  
  
 ونبحث بال ملل حىت ال حيرق محاسنا أملنا يف           الصحيحة  جيب علينا أن نتعلم األسس       

مه وما نعمل لَ هو من يتجرع ما نع من هذا اجليل واألجيال القادمةفاملتلقي، يد واجليدإيصال املف
فعمل األجداد  ،  ما يقدمه آباؤهم وأجدادهم    -منذ األزل - ألن األجيال تتشرب دائما      ،نبه اآل 
  .وفعل اآلباء أجدر أن يتبع، قدوة

  
 ما استطاع محاسي    ففي هذا الكتاب  ك   بني يديك ما يفيد    أكون قد قدمت  كم أمتىن أن    

، لو حبرف واحد له ضمري صادق     ، يف املسرح مل من يستطيع املسرية التثقيفية       كي يك  ،جيمعأن  
يهتمـوا   أن    علـيهم  جيب فنحن من     احلضاري ألنين أمتىن أن ال يطغى التهريج على هذا الكرت        

ا لنا وملـن    يا صح  جند متنفس  حىت نرتقي كما ارتقى غرينا أو على األقل         بالثقافة املسرحية حىت  
  .سيلحق بنا من األجيال القادمة

  
املـسرح  (حتية وأرجو منكم أن متدوا أيديكم معي الحتضان هذا اليتـيم          وإليكم أرق   

 أرجو منكم إكمال البقية بطرح أفـضل        لكن ينال النقص من هذا الكتاب و      رمباو) السعودي
  .والعمل على نشر الثقافة املسرحية بإخالص وإصرار وجدية

  
  خلي مدياسر

١٤٢٨-١٤٢٥  
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  متهيد
  

  النص املسرحي ومن خالل التاريخ الطويل الذي مر به أكِّد أن له أمهية عظيمـةً               إن
 اليت تنطلق مـن أفـواه       تهافكريا وثقافيا واجتماعيا وذلك ملا صنعه من تأثري يف الشعوب بكلم          

نـه  ألفنية تـربز يف     وقوته ا ،  يعد من صنوف األدب العاملي     – أيضاً   –وألنه  ، املمثلني البارعني 
ومنه تنطلق األفكار والتصورات الفنية للممـثلني واملخـرجني         يتحكم بكافة عناصر املسرحية     

 ).احلاضر (لليوممتاما  على أن يقدم نفسه مناسباً تهدرلق و تربز قوة النص، والفنيني

  
كالرواية ،  داخله اليت يعرب ا األديب عما يدور يف      ) فنون التعبري (إن هذا النوع األديب يعترب من       

 اختالفات عده توضح لنا أن املسرح – املسرح –  أبو الفنونوالشعر والسينما ولكن بينها وبني
  : االتصال منها ومن تلك الفروق  يف عمليةأقوى

  
 أن مجيع الفنون السابقة تعترب ناجزة يف حال انتهاء كتابتها أما املسرح فمن سر عظمته أنـه                  •

  .)١( الكمال األديب كماال فنياكامل والفن يزيد أدب
  .أن املسرح فن مقروء مسموع مرئي •
فهو يعرض  ، ولكن املسرح هو األقرب للمعايشة       )٢( مجيع تلك الفنون تكتب دف التأريخ      •

  . إليصال هدف أو فكرة حالية
  .بالنسبة للسينما فإا تعيد جتسيد احلكاية خبالف املسرح الذي حيييها•

، والدميومـة ، واآلنيـة   ، املعايشة  (السمات اخلاصة باملسرح ومنها     عض  ب    من ذلك حندد    
  .وعلى الكاتب أن يؤمن أا جزء من جممل العواطف اإلنسانية اخلالدة، )واهلدف األعلى

  
  

  
_______________________  

 )العرض(أي أن النص املسرحي يكتب أدبا يتميز باحتياجه للفن  ) ١(

  حكاية املاضي ) ٢(
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كاية خيتلف من القصة والرواية عن املسرح فاهلدف هناك ذات احلكاية وإمنا            فاهلدف من احل  
وراء تلك احلكاية املوجهة إىل اجلمهور واجلماعة ومن هنـا          ) هدف أعلى   ( يف املسرح هناك    

ظهر خطر املسـرح على اتمعات ألنه يساعد على تكوين رأي مشترك قد يتحول إىل فعـل   
  .مجاعي يقوم به ذلك اجلمهور

  
  ومن هنا نسأل هل دور المسرح إيجابي فقط ؟

  
بل ميكن أن يكون سليب بأن يهبط ذوق اتمعات ويؤثر على فكرها وتوجه     ) ال(نقول  

أو بنيت النصوص على أهداف ساذجة      ، ثقافتها إذا كانت نصوصه غري حمكومه بقواعد التأليف       
 يف جمتمعه   )الذواق ( الكاتب املسرحي  وهنا تظهر أمهية    أو مبتذلة إن صح التعبري     وأفكار ثانوية 

 وقيادم للحركة املـسرحية يف هـذا         واتهدين الذي بدأ دوره يتراجع مع سيطرة املخرجني      
العصر حيث قاموا بإحياء املسرحيات ونفخوا الروح فيها بتحوير وتعديل مناسب هلذا املكـان            

  .مع احملافظة على جوهرها بالطبع، والزمان
  

 أو العقدين األخريين من القرن العشرين شكال جديدا يف جمال التأليف            لقد محل العقد  
ونرى ذلك يف اإلعالن املفاجئ واجلريء مـن بعـض     ، املسرحي على املستوى العريب والعاملي    

املخرجني واملمثلني بأم ليسوا يف حاجة إىل نص وأنه بإمكام حتقيق اإلبداع املسرحي بـأي               
قد ابتكروا بالتقنية أحداثا درامية متصاعدة فال حاجـة إىل نـص            ل، كالم حىت ولو كان رديئا    

  . واحلركة واملوسيقى ميكنهم خلق دراماتيكية متوترة تفوق يف تعبريها عن الكالماإلضاءةفب
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حيث أعلنـت             لقد قلبت هذه النظرية اجلديدة موازيني التأليف املسرحي بشكل مثري  

وجيب على الكاتب املسرحي أيا كان يف العـامل     ، وت النص عامليا  احتضار املؤلف املسرحي وم   
تكـوين  ة ب  واملناسب ة اجلوهري  األفكار  باستخالص ذلكبعد هذا التمرد أن يقوم بإعادة النظر و       

جديد يواكب العصر واتمع الذي يعيش فيه وبذلك يكون قد لىب متطلبات هـذه األفكـار                
،  الربيق ويتهافت على نصوصه الفرق واملخرجـون       واالجتاهات ويستحق بعد ذلك أن يعود له      

  .خصوصا أنه املنظم لتلك الفوضى القائمة على أي خشبة مسرحية
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   الباب األول-الفصل األول 
    

  أزمة األدب املسرحي
  اخلطاب اللغوي يف املسرح �
  أنواع اخلطاب �
  أقسام اخلطاب �
  األسلوب األديب املسرحي �
 لنموذجيصفات األسلوب ا �

 مناحي الكتابة املسرحية �

 أشكال الكتابة املسرحية �

  أبرز املذاهب املسرحية �
 تيارات تطور املسرح �

 نظرة عامة للمسرح املعاصر �

 التأليف املسرحي املعاصر يف اململكة �
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  أزمة األدب املسرحي
  

  ...باختصار
يع اخلروج من هذه األزمة      لذلك مل ولن نستط    العصريمن األدب املسرحي    ..املكتبة خالية 

ويقوم ذه الثورة الكتابية أولئـك      ، ة أدبية نصوصية تعليمية ثقافية    حىت توجد ثروة مكتبي   
  .الذين ميتلكون أدوات التأليف ويتقنون استخدامها
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  اخلطاب اللغوي يف املسرح
  

  ما معنى الخطاب بشكل عام؟
  

 يتوافق مع القـدرة      يف بيان  )مسبقا(نسيقها  مت ت ، رسالة منظومة تتمم عملية االتصال    
  .فعندما خناطب نصور نشاطنا العقلي كبشر وما يدور يف دواخلنا، الذهنية واللغة

  
إن اللغة تتشكل كما يعلم اجلميع من أصوات وهي احلروف اليت تؤسس الكلمة التامة              

وتلك اجلملة إمنـا    ،  ما وجمموعة من تلك الكلمات تبين مجلة تفيد العقل بأمر        ، الدالة على معىن  
وذلـك  - كمـا يف النقـد       -هي جزء من فقرة والفقرات املترابطة املنظمة هي خطاب لغوي         

أو نقول يـود    ، اخلطاب حيمل أفكارا يود كاتبها إيصاهلا إىل القارئ ونسميه اخلطاب احلريف            
  .املتحدث إيصاهلا إىل املستمع لنسمي هذا الشكل باخلطاب الصويت  أو ما شابه

  
خلطاب ال يقتصر على شكل واحد وإمنا هو عدة أشكال ويعترب القالب الذي حيتوي              وا

 )١ (على الصورة والرسالة اليت حتمل األفكار وهو العالقة التفاعلية بني مرسل ومستقبل ألنه األداة
وإتقان املرسل حيدد جدوى األداة وجودا يف ، اليت تربط بني ذاك املرسل وذلك املتلقي للرسالة    

  .صال املراد للمتلقيإي
  
  
  
  

  
  
  
  
  

_______________________  
  مبختلف أشكاهلا) ١(
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  أنواع اخلطاب

  
  : ينقسم إىل أنواع عديدة منهاالخطاب

  اخلطاب الصويت : أوال
 بالصوت على مسامع املتلقي يف عملية االتصال وجيب تكون          )١(هي الرسالة املنظومة اليت تلقى    
  .طب واحملاضراتحسنة البناء سهلة الفهم كاخل

  
  اخلطاب الشفهي : ثانيا

هي الرسالة املرجتلة يف حينها وتكون عرضية سريعة الزوال وال تؤدي بالضرورة إىل اسـتنتاج               
معريف مبرام ابعد وأعمق من سطح ظاهرها وال يلعب العقل دورا فيهـا كـالكالم العـادي                 

  . واحملادثات اجلانبية
  

  اخلطاب احلريف : ثالثا 
 ويقرأها املتلقي يف عملية االتصال وجيب أن تكون حـسنة           )٢(املنظومة اليت تكتب  هي الرسالة   

  .البناء سهلة الفهم كالرسائل والشعر
  

  ولكن ما نوع اخلطاب يف املسرح ؟
 بعض النقاد ويعين ذلك أنه خطاب حريف يف كونه يسميهكما ) لغوي مؤجل(املسرحية خطاب 

ألن ، )٣( كالم على ألسنة املمثلني يسمعه احلضور      وصويت يف كونه  ، أجنز كأدب مكتوب مقروء     
  .املسرحية كتبت لتعرض

  م بني الشخصــ لو سألنا أنفسنا كيف نشأ اخلطاب لدى اإلنسان ألدركنا أنه وليد التفاه
   
  
  
  

_______________________  
  تعتمد على اإللقاء) ١(
  ) أو نظمسرد(تعتمد على الكتابة ) ٢(
  ة لغ-احلرف املنطوق ) ٣(
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  
  

ية وهو أن يتخيل نفسه يف مكان شخـص        )١()التماثل(واآلخر ومن هذا املنطلق بدأ اإلنسان بـ        
 يف حاالته احليوية املختلفة لذلك كان التفاهم مسة من مسات البشر فقد نـشأ بـالكالم                 معينة

طاب ولذلك يبدأ كل خ   ، ةإلقناع يف القضايا النقاشي    إليصال الفكرة وا   يتكامالنة ومها   واإلشار
  .بالسبب مث النتيجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  ) متاثل- متثيل-مثل( على وزن تفَاعل من) ١(
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  أقسام اخلطاب
  

  : اخلطاب إىل ثالث أقسامينقسم
  : اخلطاب العلمي:  أوال 

  من سـبب إىل    )١(وهو ما يوجه نتيجة جدلية يقوم يف بنائه بتدرج منطقي عقلي يسوق البحث            
  .نتيجة

  
  : اخلطاب األديب: ثانياً 

 مـن  األدب عاطفي يـسوق   صراعيوهو ما يوجه نتيجة إحساس خاص يقوم يف بنائه بتدرج 
  .دافع إىل انفعال

  
  :اخلطاب املسرحي: ثالثاً 

  ).إيصال الفكرة(بإرادة قوية هدفها ) األدب(والعاطفة ) املنطق( وهو يشملهما جامعا العقل 
  
  

أليس اخلطاب املسرحي هو األقوى     ، رة املوجزة يف اخلطاب وأنواعه وأقسامه         وبعد هذه النظ  
سرحي كخطاب موجه إىل ثلة     فهنا أيضا نشهد على نقطة قوة يف النص امل         بلىواملؤثر واملثري ؟    

  .إنسانية على شكل جيمع بني املنطق والصراع إلقناع العقل وإثارة العاطفة لدى املتفرج
  
  
  
  
  

_______________________  
  التفكري) ١(
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  األسلوب األدبي املسرحي
  جدلية العامية والفصيح

  
نعلم أنه قد أحنط األسلوب ألننا أصبحنا نرى لغتني إحدامها فصيحة ممتازة يقصد إليهـا         كلنـا   

اخلاصة حني يتناولون األمور اهلامة واألخرى عامية تعترب لغة السواد األعظم مـن الـشعوب               
  .ني يرجعون إىل احلياة اليومية االجتماعية  حالنخبةاملستعربة ولغة 

  
  :لننظر يف هاتني اللغتني بتمعن

لقد ، لغة احلياة العامة لسهولتها وشيوعها والقدر املشترك بني مجيع الطبقات املختلفة           : العامية
أخضعها الشعب حلريته وأزال عنها القواعد لتصبح مرنه قابلة للتطور و الدخيل مـن              

الـشمايل  ، الضرورة باختالف األقاليم واألقطار فلكل طبيعة لغـة       وختتلف ب ، الكالم  
لكن ، خيتلف عن اجلنويب والشرقي خيتلف عن الغريب ومجيعهم خيتلفون عن األوسطي            

ألن اخلطأ اللفظي شـائع     ، برغم هذا فال تعترب اللغة العامية رمسية وال أدا أدب رمسي          
وقد غلب على ، ها عن قواعد النحووخروج، وقبول الدخيل من الكالم بال حرج، فيها

 جيمع   الذي تفاخر به األمم    واألدب الرمسي ، معانيها التفاهة والتكرار كما نالحظ يومياً     
 وهو ميثـل    صحة اللفظ وقيمة املعىن ومسوه حىت يستحق القراءة والسماع        : بني أمرين 

الصحيحة واملعاين وليس معىن هذا أن اللغة العامية ختلوا من األلفاظ . اتمع الصادر منه
ونؤكد أن هلا فنونا أدبية ولكنـها       ،  القيمة ولكنها طرأت عليها األخطاء وكثرت فيها      

 .للغة العربيةا  ميثل أمةوليس رمسيا) اإلقليمي(يف اية األمر تعترب من األدب الشعيب 

  
يمة وخاصة  بل دعمت االنفعالية بتعبريية سل    ، ونعرف أا مل تشوه باألخطاء اللفظية     : الفصحى

والعامية حالة نقيضة هلا مع أمـا       ، يف األدب فتوصل الفكرة حماطة بالعاطفة واخليال      
 .حالتان لغويتان
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 ومجيعنا يعرف أن اللغة الفصيحة هي الرمسية جلميع األقاليم واألمصار العربية فهـي متثـل وحـدم                
  . ورابطهم الذي جيمع الكل يف واحدوتارخيهم

  
وبـال  ، كتوبة حمفوظة ومطبقة رغم سيطرة اللهجات الشعبية على ألسنة اتمعات         وال تزال قواعدها م   

شك فإن العرب ال زالوا يؤمنون بالفصحى ألا تراث وحضارة لن تنتهي وهي باقية ما بقيت                
احلياة الدنيا ونعلم أن اهللا قد حفظها وتكفل بذلك ألا لغة القرآن الكرمي الذي هو دستور كل              

  .األرضمسلم على وجه 
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  صفات األسلوب النموذجي
 

وجيب أن يتصف هذا ،  األسلوب النموذجي مرآة العقل وذلك ألنه نابع من نفس الكاتب       يعد
  :األسلوب املتكامل مبا يأيت

  
 :فهامالوضوح لإل

 بأن وذلك، اإلضافة لرفع املستوى الثقايف لهب،  فوضوح األسلوب مهم إلفادة املتلقي ِفهماًً     
يكسب املعلومة حياة تشويقية تنبت يف نفس املتلقي عواطف وأخيلة واملصدر األول يف هذا 

لذلك جيب أن يفهم ما يريد إيصاله فهما دقيقا جليـاً           ،  عقل الكاتب  - الوضوح   -العمل  
ولكن ماذا لو كانت الفكرة غامضة؟ هنـا جيـب عليـه     ، مث حيرص على إيصاله كما هو     

وعليه الكتابة باللغة اليت يفهمها املتلقـي إذا كـان          . وأسهلهاعرضها يف أحدث صورها     
  .مستواه متدن

  . وليتم الوضوح على الكاتب أمران مها الدقة واجلالء
  

  :الدقة/أ 
 واملقصود وضوح الفكرة فيجب أن تؤدى كما هي مبميزاا وخصائصها الظاهرة سواء كانت             

  :ى لغة الكاتب فيجب عليه ما يأيتويقوم ذلك عل. أو خمترعة جديدة ، الفكرة معروفة
  . اختيار كلمات معينة غري مشتركة املعاين �
  .االستعانة بالعناصر الشارحة كالصفة واحلال واملتعلقات �
  .استخدام الكلمات املتضادة �
  .رف عليهااالبعد عن الغريب من األلفاظ استخدام املصطلحات املتع �
فال ، عل األدب جافاً غري متوازن    سبق جي والغلو فيما سبق خطر وتركه كذلك ألن خلوه مما           �

  .تفريط وال إفراط
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    :اجلالء /ب

 حتـري    فعلى الكاتب  فيجب أن يطابق األسلوب إلدراك القارئ     ، واملقصود وضوح التراكيب  
  : البساطة يف صياغة املعاين ويساعده يف ذلك

  . بني الكلماتاملوائمةذوقه النحوي يف  �
 .عب القارئ ويشغله يف تبين الصالت بني األجزاءتركيب الصياغة بنظام دقيق ال يت �

  .مراعاة اجلمل معا فيجب وضع حروف الوصل واجلر وما شابه �
  . و وضع اإلجياز واإلطناب يف مواضعها املناسبة �
  

  :ومن صفات األسلوب املتكامل
 : القوة للتأثري

ي ال تكون بالتقليد فه، إا صفة نفسية تنبع من األديب الذي جيب أن يكون متأثراًَ منفعالً            
والتصنع وإمنا من صحة الفهم وبعد أغواره ولتحقيق القوة جيب إعطاء صورة قوية تتجاوز              

  : لتفتح أمام املتلقي آفاق التفكري والتخيل ومن وسائلها)١(معناها احلريف إىل العقل
  .استعمال الكلمات املألوفة والبعد عن الغريب �
  . الوصف للمشاهد املؤثرةدقة �
  .د عن الكلمات الضعيفة واحلشويال اازي البعاالستعم �

  :اجلمال لإلمتاع 
ولكل مقام مقـال    ،  باملالئمة بني اللفظ واملعىن ليكون األول حكاية لألخر        االمتاع ويأيت  

ولكل حالة ألفاظها فاحلماسة غري الرومانسية والغزل غري اهلجاء والكوميديا ختتلف عـن             
  .)انظر أشكال الكتابة(التراجيديا 

  
وتظهر احلرفية ومـستوى    ، ويف هذه الصفة يكمن الذوق البالغي ومهارة الكاتب يف صياغته           

  .التمكن اللغوي واملوهبة األدبية
  

_______________________  
  أي ااز) ١(
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  مناحي الكتابة املسرحية
  

فلكـل  ،  عدة مناح ينحوها الكاتب وتكون حبسب موضوعه الذي يدور يف رأسـه            هنـاك 
  :  منحى كتايب مناسب له وقد تنوعت تلك املناحي ومنهاموضوع

  
 :مسرح القضايا الفكرية

 من القضايا اليت مه وم جمتمعه من خالل التاريخ كشاهد       قضية ويتناول الكاتب املسرحي      
الـدودة  ( للدكتور عز الدين إمساعيل و      ) حماكمة رجل جمهول    ( على صحة دعواه ومنها     

  .ثريلعلي باك) والثعبان 
  

 : مسرح الشخصية

لعلـى  ) إبراهيم باشا   (  تارخيية هلا دور مهم مثل       حلياة شخصية حيث يعرض فيها الكاتب         
  .باكثري

  
 :مسرح احلادثة

) أبطـال مـن بلـدنا       (  هلا أمهيتها يف تاريخ األمة       حادثة تارخيية  اليت يعرض فيها الكاتب        
  .للشاروين يعقوب

 
 :عاصرةمسرح الوقائع التارخيية امل

  .لسعد الدين وهبة) املسامري( ومنها مسرحية 
  . وأحداث تارخيية يعيشها اتمعوقائع معاصرةوهي تعرض أحداثا ل
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 :مسرح الطفل

 يف حكاية مبسطة بلغة تصل إىل       الفوائد التربوية ومن خالله يضع الكاتب بعض النصائح و      
  .الطفل مباشرة وتشده

 
 :املسرح االجتماعي

و ،وغالبا ما يكون بلهجة اتمع املوجه لـه  ذات الـنص            للمجتمع   كتب وهو كل نص    
 اإلسـقاطات يعرض فيه الكاتب مشكالت اتمع رمبا يضع هلا احللول وحيتوي على بعض       

  .وغالبا مايكون معتمدا على الكوميديا السوداء
 

 :املسرح التجرييب

نـص  منط إخراجي فين ألي     كما يظنه الكثريون بل هو      بالدرجة األوىل   ليس منحى كتابيا    
 يف  يبـدأ دائمـا   أعلم أن هناك الكثري ممن يعتقدون أن التجريب وذكرته هنا ألين مسرحي

  .وهذا خطأ)  ألنه فصيحنص جترييب(النص ويطلقون على بعض النصوص 
  

  فـصيح  ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل نص      ) جمربا(والكاتب ميكن أن يكتب النص      
 )١(من مسرحية كالسيكية أو رومانسية أو واقعية عمال جتريبيـا          وللمخرج أن يقدم     جترييب

  .ألنه فعال أزمة من أزمات املسرح السعودي، وسيأيت تفصيل التجريب الحقا
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
   فصيحةأوسواء كانت عامية ) ١(
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  أشكال الكتابة املسرحية
م أن الدراما جزء من كـل نـص          من يطلق على بعض النصوص أا درامية مع العل         هنـاك 

مسرحي ملتزم بقواعد التاليف املعروفة و الدراما اصطالح يطلق على املوقف األديب املنطـوي              
  .على صراع يتضمن حتليال له عن طريق افتراض وجود شخصيتني على األقل

  
وأشكال الكتابة املسرحية أصبحت كثرية ولكن هناك شكالن قدميان أشار إليهمـا أرسـطو              

  :وهي
  :الكوميديا

وهي شكل فين ساخر يقدم القضية بطريقة ضاحكة يستعرض فيها الكاتب أحداثا ساخرة             
  ).امللهاة(توصل يف النهاية إىل فكرة املسرحية وتسمى 

  
  :التراجيديا

وهي شكل أديب فين حزين يقدم القضية بطريقة حزينة مبكية يستعرض فيهـا الكاتـب               
  ).املأساة(ىل فكرة املسرحية وتسمىاألحداث مبأساوية توصل يف النهاية إ

  
  

وقد ظهر بعدها الكثري من األشكال ومنها املليودرامـا والكوميـديا           وهذان الفنان مها األشهر     
  .السوداء
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  أبرز املذاهب املسرحية
  

 املسرحية كثرية ولكن األبرز هي املدارس اجلدلية وأوردها مبسطة يف نقاط تبني             المـذاهب 
  .)١(أهم مالحمها

  
  
  

  ومن أهم مالمح هذا املذهب)مذهب القيود: (املذهب الكالسيكي
  .فلسفة تؤكد أمهية الترتيب والتوازن .١
 .اإلغريق القدماء أول الكالسيكيني .٢

 ).الشعر(أول من قنن الكالسيكية وضبط قواعدها هو أرسطو يف كتابه  .٣

 الكالسيكية تؤكد على مبادئ العقل والتحليل .٤

 ليها املذهبمن أهم األسس اليت يقوم ع .٥

  )الفصاحة والبالغة(و تقديس اللغة) الرموز القومية والدينية(تعظيم األشخاص .      أ
ينكرون خلط املأساة بالضحك ويؤيـدون مناسـبة املـؤثرات          (وحدة املادة والنغم  .      ب
  )باملوقف

  :الوحدات الثالث.      أ
  .حيث ال يسمح بالعقد الثانوية) الفعل(
  .دورة مشسية واحدة كما قال أرسطو (واحد أي يوم ) الزمان (
  .مكان واحد ال يتم تغريه أو اتساعه) املكان(

  .ويف املذهب الكالسيكي احلديث اتسعت مساحة هذه الوحدات
  
  
  
  
  
  

_______________________  
)١ ( تمع لذلك ألن معظم املذاهب نشأت ذبل عصور مع العلم أن املخرج يستطيع جتاوز بعض القيود اخلاصة باملذاهب حسب األيدلوجية اليت يتمتعا وتقبل ا

  اإلسالم



 

 
I<OM<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  )مذهب االنطالق والعاطفة(:املذهب الرومانسي

لقد حطم شكسبري قيود الكالسيكية وجعل املسرحية كائن حي يتنفس برئتني قويتني ويطـري              
  .جبناحني طليقني ال خيضعان لقانون غري قانون الفن والذوق والعاطفة

  .ب ال يتقيد بالوحدات بل به عقدة رئيسة وأخر ثانويةوهذا املذه
  

  )مذهب احلياة والشعبية(:املذهب الواقعي
يشتاق الناس إىل من حيدثهم عن حيام ومشكالم وقصصهم الواقعية وأهم مالمـح هـذا               

  .)١(املذهب أنه ينقل الواقع على خشبة املسرح واجلمهور يستحسن هذا املذهب كمسرح شعيب
  

  )مذهب اإلفراط(:لطبيعياملذهب ا
حيث بالغ املذهب   ، وقد أدى هذا املذهب جبميع أربابه إىل الدمار واالحنالل اخللقي والصحي          

وامللفت أن هذا املذهب مل جيتذب سوى ضعاف العقول والبنية واملرضى من            ، يف التزام الطبيعية  
ون العامل متحللني من القواعد     فالطبيعيون ال يعنون بالقواعد والقوانني بل ينقل      ،األدباء واملفكرين 

 املشاهد عارية سافرة وكأا مقـاطع       يفغري متقيدين باآلداب والشرائع فيضعون الشخصيات       
  .)٢(طويلة هلضبة أو سهل وحتليل ذلك يعود للمتفرج فقط ليستنتج ما حيلو له

  
  )مذهب اخليال والعمق(:املذهب الرمزي

 باإلضافة إىل أنه  ،اهرة من الواقع  ير اجلوانب الظ  هدف إىل جمرد تصو   يشبه الرومانسية حيث ال     ي
والرمز موضوع ال يقتصر على القيمة      ، مل العنصر اخليايل والشاعري ملظاهر الواقع السطحية      حي

 والكتاب املسرحيون يستخدمون الرمزيـة      ، جدا  قيمة عميقة  يشتمل على   الظاهرة وإمنا     ةالذاتي
والبعض ينحو هـذا    ، قوة يف التصوير الواقعي   إلبراز قيم ال ميكن أن تظهر بوضوح كاف أو ب         

 فتبدو بالرمز مغلفة بالرباءة ورمبا حتمل        خوفا املذهب إليصال معان عميقة ال ميكنه التصريح ا       
  .عمقا خطريا

  
_______________________  

  ما يسمى باملسرح االجتماعي )١(
  .ود أي مصنوع أو مشغول سوى الطبيعي على املسرحوأرباب هذا املذهب يرون أن ال إله والطبيعة هي اخلالقة وينكرون وج )٢(



 

 
I<ON<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  )مذهب جترييب فلسفي(:املذهب التعبريي

ولكن هذا املذهب احـتج علـى       ، نشأ هذا املذهب يف حماولة الكتشاف تقنية جديدة للتعبري        
الرومانسية ملا فيها من أباطيل عاطفية واستبدال التأويل األمـني بتأويـل مزيـف للتجربـة                

 الباطنة نتيجة انشغاهلا بالنقـل      ةج على الواقعية بأا تضيع احلقائق السيكولوجي      واحت.اإلنسانية
  .الدقيق للظواهر

 ويدعو هذا املذهب إىل استغالل مجيع ما يف املسرح من وسائل هائلة من معدات وجتهيـزات               
  .للتعبري وتقدمي الفكرة والرسالة باستخدامها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
I<OO<I

 أزمة المسرح السعودي 

  

  تيارات تطور املسرح
  

  : تطور املسرح نتيجة هذا التاريخ الطويل حىت وصل هذا التطور إىل صنفنيدلق
  

 :)١(الصنف األول ثار داخل األصولية الدرامية

وهـذه  ،  بسيطرة الزمان واملكان ويتقيد بأصول وقواعد املـسرحية        حيث أنه مازال يعترف   
 األصـولية   ليبقى التجديد حتت ظـل    ، الظاهرة مألوفة وطبيعية تعمل وفق حاجات التطور      

  .والضوابط املعروفة لفن املسرح وأدبه مثل الرومانسية والواقعية وغريها
  

 : الصنف الثاين تيار ثار على األصولية الدرامية

حيث يعترب حتول حقيقي عن اخلط املعروف واملنحدر عرب التاريخ من تقاليد املسرح وبنـاءه               
فهو تيـار يهـرب مـن    ، يكل واملضمون الفين وطرائق  تعبريه وأساليب التعبري املختلفة واهل       

فهو خيتلف عن املألوف    ، ويقدم ما هو خارج عن القواعد املسرحية      ، سلطـة الزمان واملكان  
  .العبثي وأومنه على سبيل املثال املسرح الربخييت ، يف مجيع أدواته

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  . مثل احلبكة والصراع واحلكاية واليت ستأيت الحقاالقدمية اليت يتقيد ا املسرح جبميع أنواعههي القواعد األساسية : األصولية الدرامية  ) ١(



 

 
I<OP<I

 أزمة المسرح السعودي 

  

  نظرة عامة للمسرح املعاصر
  

 ننظر إىل املسرح املعاصر جند أنه قد اكتسب صفات معينة جراء التغريات اليت متر بـه                 عندما
  :ومن تلك الصفات العامة

وذلـك  ، وقلما كتب أكثر من فصل، شكل الفصل الواحدمتيل أكثر النصوص املسرحية إىل     •
الفصل يكون موجزا بشدة ألنه مقدم إلنسان يشعر بالعزلة وال يهتم باللقاء اجلماعي ويكفي أن   

 .يكون العرض ساعة يف تقدير متوسط

  
رافيا بديالً  غجند العرض املسرحي ميتلئ باجلماليات اليت تغري املتفرج حيث أصبحت السينو           •

 .ثري من احلوار وعمق الشخصياتعن الك

  
للمـسائلة إال   البعد عن معاجلة األمور السياسية واالجتماعية اخلطرية لئال يتعرض الفريـق             •

 .الرمزي منها

 
متيزت مسرحيات الفصل الواحد بسرعة اإليقاع ووحدة املكان والزمان وقلة الشخـصيات             •

 .واملالمح العامة

 
تقليصاً للمسرحية املعروفة واليت وصل طوهلا إىل مثان ساعات         بالرغم أن الفصل الواحد يعترب       •

الزالت - مسرحية الفصل الواحد     -للكاتب األملاين شيلر إال أا      ) اللصوص(كما يف مسرحية    
 .متمسكة بأركان املسرحية الطويلة دون أن تكون كذلك

 
قبة األخرية وظهـور    نتج حتول يف أذهان الناس جراء احلروب اليت خاضتها اإلنسانية يف احل            •

العوملة وبالتأكيد حتول األدب إىل وسيلة متعة متتلئ بالعنف واجلنس واملخـدرات والـضحك              
 ونـشر   اخلري واهلجوم على الشر والظلـم     عن   بدال من الدفاع      والتهريج واالبتذال  ريةخوالس

 . يف معظم النصوصالرسائل اإلجيابية



 

 
I<OQ<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  
 
يف القرن العشرين وأصبح التجريب مسيطراًَ ويقوم       احنسرت تلك املدارس والتيارات العاصفة       •

أو خمرجني حياولون خوض جتربة     ، معظمه على قتل النص على أيد جمتهدين يتصنعون اإلخراج        
  .التأليف باإلعداد

 
 سجني يف ساحة ضيقة حمدودة ال يستطع أن يطلق العنـان خليـول              املسرحي أصبح الكاتب  •

اجلات إنسانية عامة بدال من القضايا اليت يدافع عنـها          وبذلك احنسرت قضاياه إىل مع    ، تفكريه
 مع أن اتمع مليء بالقضايا االجتماعية من لتخوض الشخصيات من خالهلا الصراعات الكربى

 .خالل السلبيات املتكررة

 
، وقلما نرى الكاتب املسرحي يعيش عند كتابته حالة من النهوض املـسرحي يف نـصوصه               •

 أو   واالبتذال يف الكتابة التجاريـة     ،حياولون تقليد النصوص األجنبية   وذلك ألن معظم الكتاب     
 .السرقة من وحي أفالم السينما اهلوليوديةبجواء اليت أرم األلصناعة نفس يؤلفون نصوصا 

 
 يف هـذا    مع أنه ، من كل ما تقدم ندرك أن مجيع أوضاع اتمع تعمل ضد الكاتب املسرحي            

لسابقيه ومنها اخلشبة املسرحية واليت أصبحت أكثـر تطـوراً      العصر كسب مكاسب مل تتوفر      
البدائيـة  ) اخلشبات(وغريها من   ، واملسرح الروماين ، وثراء وانفتاحاً عوضاً عن مسرح الغرفة     

ضعيفة اإلمكانيات حبيث أن األحداث الكبرية والضخمة ميكن عملها علـى اخلـشبة ألـا               
،  اإلضـاءة   الـديكور و    أصبحت أوسع مـع    وأيضاً قيود الزمان واملكان   ، أصبحت متطورة 

وذلك ألن اخلـشبة     فشكسبري كان مضطراً يف مسرحياته إىل ذكر الزمان واملكان يف احلوارات          
على وميكن  للمبدع كاتبا كان أو خمرجا ختيل وتطبيق حاالت عدة            ، كانت مضاءة بالشموع  

وسطح القمر وسـطح    ) مثالالشيطان  ( وباطن األرض   ) مثالالقرية  (  املسرحية األرض    اخلشبة
  .النهر اجلاري مع اختالف األزمنةالشمس وضفاف 

  
  



 

 
I<OR<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
 

    وأيضاً من مكاسب الكاتب املعاصر أنه ورث أصول التأليف املسرحي بعد نضجها وحتليلها          
صول ضرورية ليكون املكتـوب     وال ننسى أن هذه القواعد واأل     ، باملرونة وغسلها من التعقيد   

القواعد يذهب الكاتب من خالهلا إىل تأييد أو رفض ألي فكر أو رأي         فبعد إتقان هذه    مسرحا  
  .وتقدميه بالشكل اجلمايل الالئق
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  التأليف املسرحي املعاصر
  يف اململكة العربية السعودية

  
يف وزارة املعارف على أيد معلمني      ظهوراً بارزاً    املسرح يف اململكة العربية السعودية       ظهـر     

ومن املعلمني  ، حيث قاموا جبهود شخصية لتفعيل املسرح يف احلفالت اخلاصة باملدارس         ، عرب
السعوديني من شارك يف ذلك ومن هذا املنطلق وضع يف اجلامعات ضمن أنشطة الطالب نادي               

حىت ض املسرح من خـالل      ، يهتم ذا الفن وكان التأليف ضعيفاً حيث كان معظمه ارجتاالً         
لثقافة والفنون اليت كانت تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب آنـذاك وبـدأت             تأسيس مجعية ا  

اجلامعات واجلمعيات بإقامة املسابقات وجلب املخرجني األكادمييني العرب وعمل الـدورات           
ودعم تلك املواهب من الطالب ومنهم من اختذها رزقاً حىت وصل إىل النجومية يف املسلسالت               

  .ومنهم من عزف عنها، والسهرات التلفزيونية
  

لقد عاىن املسرح السعودي من ضعف التأليف ومازال لدرجة أن معظم املسرحيات اعتمـدت              
على املؤلفني العرب مما جعل املسرحيات السعودية تفقد جزاء مـن هويتـها وخـصوصيتها               

ولكن ال ننفي وجود مؤلفني سعوديني ظهروا  مؤخرا وبرزت أعمـاهلم ولكـن مل               ، اتمعية
 ومهما حاولنا وصف تلك املؤلفات  تظل أقل مـن           مستمرةالفهم احلظ يف النهوض حبركة      حي

كانت على دراية    املستوى العريب فاملسرح املصري والكوييت والسوري والعراقي وغريها كلها        
لذلك سامهت يف رقي جمتمعاا ثقافيا ووصلوا مبسرحهم النـاهض إىل            ثقافية ودراسة أكادميية  

  .مليةالدولية والعا
  
  
  
  
  



 

 
I<OT<I

 أزمة المسرح السعودي 

  :وقد اعتمد املؤلفون السعوديون يف كتابتهم على عدة أطر منها
 : املسرح املدرسي

 أو املناهج املمسرحة حىت وهو اخلاص باملدارس وحيتوي كماً مشبعاً من التوجيهات التربوية     
  .املوجهة إليهاملراحل العمرية ا تناسب

  
 :املسرح االجتماعي

وينهج يف ، اهلموم االجتماعية ويقدم يف صورة احلياة اليومية  وهو غالباً عامي اللهجة ويهتم ب     
  .معظمه الكوميديا السوداء

 
 :املسرح التجرييب

باللغة العربية الفصحى ويهتم باهلموم اإلنسانية ويقدم يف غالب األحـوال يف            ) غالبا(ويقدم
ت وتقدمـه اجلهـا   ، نارية الصراع وهو للنخب املثقفـة     ، صورة قصة أسطورية أو خيالية    

   . وبعض الفرق الواعيةاحلكومية من جامعات ومجعيات
 

 :)١(املسرح التجاري

حيث يهتم باإلضحاك والسخرية وال يعاجل قـضايا        ) ومعظمه مبتذل (ويقدم باللغة العامية    
فما تنتهي املـسرحية    ، مهمة بل حياول إخراج احلضور من اهلموم اليومية بالنكتة والتهريج         

  .بدون أثر يذكرحىت يعود الشخص إىل حياته 
  
  
  
  

  
  
  
  

_______________________  
  .وأطلق عليه هذا االسم ألنه ال يهتم فيه باجلودة وسالمة األساليب وامنا لغرض مادي رحبي ويهمل فيه اختيار النص اجليد والتوجيه الصحيح للكادر) ١(



 

 
I<OU<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  
  
  
 

   الباب الثاني-الفصل األول 
    

  أزمة النص املسرحي
 
 يأمهية النص املسرح �

  التكوين التنظيمي �
  التكوين األديب �
   التأليف املسرحيقواعد �
 احلكاية  �

 احلبكة �

 الصراع �

 دراما والصراع املينو �

  الشخصية  �

 املوضوع  �

 احلوار �

  لغة احلوار املسرحي والكاتب �
  
  
  

  
  



 

 
I<PL<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  أزمة النص املسرحي
  

  ...باختصار
مل يكتب ، نص املكتوب غالباوألن ال،  الفنية املسرحيةركة احلأتت هذه األزمة نتيجة ركود 

  .أو ألن املنتجني واملسئولني مل يقدموا الدعم الكايف للقلم السعودي، على أسسه الصحيحة
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  أهمية النص املسرحي
 

 سيد العملية املسرحية مبختلف عناصرها،      )يف السابق (النص املسرحي    كان                    لقـد 
 املهمـات   كـل املمثل واخلشبة ف  عرب  ،  )اجلمهور(له إىل املتلقي   إيصا  هو  دور املُخرج  أنحبيث  

مسخرة من أجل إيصال قول الكاتب ورؤيته دون أن جيرؤ أحد على تغيري كلمـة إال بعـد                  
مقابل ذلك وجب على النص املسرحي أن حيمـل أعبـاء كـبرية             . الرجوع وإقناع الكاتب  

توي على أوصاف مطولة للمناظر     ومسؤوليات عناصر أخرى هشة احلضور أو غائبة، فكان حي        
واألجواء واألزياء واألضواء واألصوات ووقوع فعل األحداث وغريها، األمر الذي جعل النص            
املسرحي طويالً وثقيالً واحتوائياً؛ يعامل ـ ببالغ اعتبار ـ كونه جنساً أدبياً مستقالً ومرغوباً   

أن يقاضيه مسرحياً مبجرد القراءة دون      فيه، فكان النقد يصدر جتاه النص مقروءاً، وميكن حىت          
 ألا مل تكن تضيف إليه وإمنا تكتفي بتجـسيده بأمانـة            العرضاحلاجة النتظار دخوله جتربة     

وعلى امتداد سنوات طويلة ظل النص املسرحي يسمى رواية ويصدر يف كتب، ولـه              . تقليدية
 مبـدارس وجتـارب   نظامه واشتراطاته وخصائصه، إال أن العمر الطويل للمـسرح ومـروره         

وتراكمات وبيئات خمتلفة، والتقدم التقين وجهاد منظومات العناصـر األخـرى كـاإلخراج             
والتمثيل والصوت واإلنارة والديكور واملالبس واملوسيقى والسينوغرافيا واملكيـاج واإلميـاء           

ـ              م واإلحياء والرقص والفضاء املسرحي واألشخاص العاملني فيه من أجل إبراز أمهيـة أدواره
 حقهم يف طرح رؤاهم؛ جعل النص املسرحي يتراجع ويتخلى تدرجيياً احلصول علىوسعيهم يف 

عن الكثري من مسؤولياته القدمية، وأن يكون دميقراطياً يف تقبل حضور العناصر األخرى الـيت               
انفصلت عنه، وأن يقنع يف إيالء التخصصات جلهات االختصاص، حىت صار النص املـسرحي         

ر من عناصر املسرح األخرى، ويف بعض األحيان أضعفها، وكأنه، اآلن، ميـر             جمرد عنصر آخ  
بأزمة أو يف مرحلة احتضار بسبب تراجع أمهيته يف خالصة العملية املسرحية، فلم يعد أكثر من               

  . جمرد منطَلق هلا؛ نقطة بداية قد يتم التخلي عنها بعد قليل من الشروع بالعمل
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 أزمة المسرح السعودي 

  
الطويلة معادلة معاصرة ترجح املسرح بشىت عناصره جمتمعة        لقد أفرزت مسرية املسرح     

أو جمزأة أحياناً على كفة النص لتحيله إىل جمرد عنصر واحد من عناصر املسرح الـيت يتزايـد                  
عددها بفعل التطور، وإن كان هو العنصر االرتكازي بينها والذي يقوم على أساسـه تـشييد     

هويته أحياناً، فلم يعد مثة جنس حمدد بعينه ال منازع له اهليكل املسرحي، إال أنه فقد سلطته، بل 
، إذ جند اآلن الكثري من التجارب املسرحية اليت تقوم على قصيدة )النص املسرحي(حيمل تسمية 

شعرية أو على قصة أو رواية أو حكاية شعبية أو طُرفة أو حالة يومية عادية أو مقالة أو أغنية أو 
ىل ذلك، بل وأحياناً بال نص ناطق على اإلطالق كما هو احلال،            حلم أو خرب يف صحيفة وما إ      

  .وغريها" البانتومامي"مثالً، يف مسرح الصورة، واملسرح الصامت 
  

إن املسرح يبدأ حيث ينتهي األدب وهناك فرق بني الـدراما    : )١(يقول أحد املسرحيني  
املسرح احلقيقي هو احلركة    األدبية واملسرح؛ يف املسرح أريد أن أحول الكلمات إىل صورة، و          

مل أكن أبداً املخرج الذي يقدم أعماالً أدبية، حاولت دائمـاً أن أخلـق              . داخل هذه الصورة  
  ".عروضاً ال يكتفي اإلنسان باالستماع إليها

  
 وهناك حركات وتيارات قد جتاوزت اجلانب األديب يف املسرح مستندة على ما يسمى             

 التام للنص املكتوب، وقد عرب عن ذلك مـدير املـسرح            بتأثري خشبة املسرح ومعلنة الرفض    
 وأصـبحت مفـردات   . شكل للتواصل يف املسرح هو السكوت والصمت       إن أرفع : )٢(املفتوح

الفرق الشابة املسرحية هي كل ما يعارض الدراما أو النص املكتوب ألن املسرح يف نظرهم هو                
  ".حركة ومتثيل وعلم للمنظر

  
  
  

  
  
  

_______________________  
   مسرحي بولندي–يوزيف شاينا  )١(
   مسرحي أمريكي– جوزيف شايكن )٢(
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  

، )مؤلف(بدل كلمة   ) مِعد(، وكلمة   )تأليف(حمل كلمة   ) إعداد(وهكذا حلت كلمة    
هاملت غري هاملت، ولري غري لري، وطرطوف غري طرطوف؛ يتبدلون متاماً حـسب             .. وأصبح

هو املؤلف الثاين للنص، فقد      ف دكتاتورهو رؤية كل خمرج، ألن املخرج أصبح اآلن سيد املسرح        
أخذ يطرح رؤيته هو للنص، ومل يعد دوره ينتهي عند طرح رؤية الكاتب كما كان يف السابق،   

  . بل إنه قد يتعارض معها أحياناً
  

هذا على صعيد مسرحة النص، أما على صعيد قراءته فإا أصبحت غري عملية وغـري               
بقراءة سيناريو لفلم سينمائي، إذ تتطلب الصرب علـى شـكل           ممتعة هي األخرى، ألا شبيهة      

الكتابة وعلى إشارات وحواشي ال تعين القارئ وال تصب يف هدفه، ألا من صلب اهتمـام                
العامل املسرحي املختص وليست من اهتمامه كقارئ يبحث عن املتعـة أو فكـرة أو رؤيـة                 

  . وغريها
  

 األحوال اليت أصبح يعيـشها الـنص        ولكننا على الرغم من كل تلك االشكاالت أو       
املسرحي ال نريد أن نعلن موته بوصفه جنساً أدبياً له تارخيه العريق، ودوره الفاعل يف صـياغة                 
الذهنية اإلنسانية الواعية على مدى العصور، ومواقفه املعاجلة واملتصدية والفاعلـة يف مـسرية              

  . الثقافة العاملية وحركة التاريخ احلضاري
  

يف توايل فقدانه خلصائصه، إال أن      النص املسرحي   ن الصعوبات اليت يواجهها     ومهما تك 
 فالنص أصبح أكثر  ما ال ميكن إنكاره يف إمكانية متييزه عن غريه من األجناس األدبية األخرىمثة

  مرونة ومل يفقد أمهيته بل إن مميزاته تظل ركيزة يف كل عمل ومن مميزات النص املسرحي
  .ة بالكلمة املسرحية املعبأة باجلملة الفعلتلك الروح اخلاص •
  .وبصالبة وحدة النص وكثافته • 

  
  



 

 
I<PP<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  .وبطرده لكل ما هو زائد •
   .بنوعية إيقاعه التصاعدي •
  . طرح املوقف جتاه القضية املعنيةومبباشرته بقصد اهلدف ووضوح •
التناول، إنه قد   حبرارته وحبيويته شكالً، حيث االستعداد العايل لتقبل اختالفات زوايا           •

ىل جانب أصالة مـضامينه     أصبح نصاً دميقراطياً متساحماً، بل وأكثر لياقة على صعيد الشكل، إ          
   .وحتوالا
حاسيسه تبعـاً لكـل     الغوص بعيداً يف مسرية استكشافاته العميقة هلموم اإلنسان وأ         •

  .مرحلة وكل حال
نسانية، إىل جانـب تواصـل      إبرازه اجللي للغوامض والصغائر اهلاجسة يف النفس اإل        •

أشبه جببل  " شهره لسالح الرمز الوايف للطرح وفق كل متطلب، بل إن النص املسرحي سيبقى              
 إذاً فثمة ما يبقى خاصاً وجديداً، )١(" جليد عائم ثُمنه فقط ظاهر للعيان والباقي خيتفي حتت املاء

 وإدامة حياته، ليس علـى      ومثة ما ميكن أن نلمسه ونتحسسه من أجل متييز هذا اجلنس األديب           
  .صعيد العرض املسرحي فحسب، وإمنا يف كونه نصاً صاحلاً للقراءة كما هو صاحل للعرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
   مسرحي فرنسي–  جون لوي بارلو)١(



 

 
I<PQ<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  ولكن هل المسرح جنس أدبي أم شكل من أشكال الدراما؟

  
ح على املشاهدة وحني يعرى النص املـسرحي        نقول يعتمد األدب على القراءة واملسر     

من املفردات واألدوات التقنية ال يبقى إال عموده األديب وفضاؤه الذي يرتكز على بيئة املسرح               
  :ورؤيتها الدرامية اليت تتجسد يف مجلة شروط

  ) املوضوع-املكان–الزمان ( وحدات أرسطو الثالث-١
  .رسم الشخصيات وتصويرها-٢
  .وتتمحور حول الصراعات والتكاملية بني الشخصيات) احلبكة(ركزيوحدة احلدث امل-٣
  .ووظائف التعبري) بزمانه ومكانه(السيطرة على اللغة واحلوار -٤

ولذلك فمن الصعوبة مبكان فصل األدب عن املسرح والعكس فبينهما تفاعل جـديل فهمـا               
  نية ووسائل خاصة بهيؤثران يف بعضهما لكن املسرحية جنس أديب يتميز بامتالكه تقنيات ف

  
  املسرح

  )معروض(حمسوس )                         قراءة(ذهين 
  وتتعدد القراءات للنص املسرحي،فاملؤلف صانع واملخرج جمسم واجلمهور متلق
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 أزمة المسرح السعودي 

  

ُكيف يكتب النص املسرحي
  

  التكوين التنظيمي/ أ
  

   
فكاره املنظمة والغري عـشوائية      على الكاتب أن يرتب وينظم كتابته الن ذلك عنوان أل          يجب

، وللنص املسرحي شكل خاص عند كتابتـه      ، ويساعده ذلك يف سرد تأليفه يف تسلسل منطقي       
. والقالب املشهور الذي يكتب به معظم املعاصرون ال خيتلف كثرياً عما كان من قبل               ) قالب(

  :وهو كاآليت
  

 وميكن اإلشارة إىل مجيع من ميلك   وحيمل اسم املسرحية وإشارة إىل مؤلفها على األقل       : الغالف
  .النص من فرقة أو مؤسسة أو خمرج

  
 وهي عادة ما تكون تقدمياً خاصاً يسرقه الكاتب من وجدانه ليضعه كصورة شخصية              :املقدمة

  ).ميكن أن تكون جزاًء من النص ( خاصة يراها من زاويته
  

مادية واجتماعيـة ونفـسية      ويذكر فيها الكاتب أمسائها وما تتميز به من أبعاد           :الشخصيات
  .وغريها مما خيص كل شخصية

  
 ويظهر فيه الكاتب زمن ومكان حدوث احلكايـة وكأنـك جتيـب علـى               :الزمان واملكان 

  .أين ومىت كانت هذه املسرحية؟:السؤال
  

حـىت  وهو مبثابة لقطة البداية فهو أول منظر يراه يف خميلته يريد أن يريه للقاري               : املنظر األويل 
  . جو احلكايةيدخله يف
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 السائر مبنطقية إىل هدف أعلى عرب احداث مترابطة من           وهو السرد احلواري   : املسرحي النص
  .أجزاء إىل ثالثة وتنقسم فقرة احلوار عند كتابتها، )١(دافع إىل انفعال

  . الشخصية �
  .عالمة القول �
  .احلوار املقول �
 ). فعل أو إمياء(  �

 
  )رافعا يده(تعال يا أخي   :أمحد

نقطة (:) يكون اسم الشخصية يف اليمني بالكتابة العربية مث يليها عالمة القول وهي عبارة عن               و
  .فوق أخرى مث يكتب بعدها مباشرة املقول على لسان الشخصية املسماة

  
أما عن الفعل واإلمياء فهما ما يتصوره املؤلف من أفعال تقوم ا الشخصية  أثناء القول ويكون                 

  .فصله عن احلوار املقولليتم ، بني قوسني
  

 توقيتوجيب أن يكون هذا الفصل يف       ،       ويتم الفصل بني املشاهد بكلمة إظالم أو ستار         
  .حيث تنتهي فكرة أو مرحلة من مراحل احلبكة، مناسب

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  .ويضيف بعض النقاد على هذا انه كتب للعرض) ١(
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  ُكيف يكتب النص املسرحي
  التكوين األديب/ ب

  
ويسميها النقاد أزمة ألا تحـل      ،  قبل أن ميسك قلمه ليكتب نصا مسرحيا مير بأزمة         األديب

بعد الكتابة ال بعد التمثيل وهذه األزمة تتج يف ذهن ذلك األديب عملية إبداعية تدفعه إىل خلق ن
  .ذلك النص على الورق مباء مسكوب من الذهن

  
 املقصود بالنص املسرحي 

ـ   احلوار الدرامي املبين على قواعد التأليف املسرحي ويتم الربط بني أجزائـه              ساعد مبنطقيـة ت
  .للوصول إىل هدف األعلى

  
  أهم قواعد النص املسرحي 

  .احلكاية �
  .احلبكة �
 .الصراع �

  . بناء الشخصيات �
  .املوضوع �
  .احلوار �

  
اخل ...اإلنشاد ، راوي ال:        وميكن للكاتب كسر هذا الترتيب وتصاعده بوسائل عدة منها 

الدراما (وبذلك يطبق الكاتب    ، وميكن هلذه الوسائل أن تتداخل مع القواعد دون اإلخالل ا           
  .وهي أن يكتب نصه كما يشاء وبترتيبه اخلاص لعناصره الدرامية) املفتوحة
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،  الظروف    إن اإلنسان كائن جِبل على اجتماعية بشرية وال يستطيع العيش مبفرده أيا كانت            
وهو يف جمتمعه ومن خالل احتكاكه مبا حييط به حيتاج دائما إىل قرار وهذا القرار ليس قـوال                  

  .فقط وإمنا عمل وممارسة أيضا
  

  عـرب  يستنتج فيكون وجهة نظـر    ، جيرب، إن الكاتب املسرحي إنسان يعيش هذه احلياة خيترب       
ولـذك يقـوم    ، خباطره مع اآلخرين    وعليه فانه يتداول ما جيول      ، وجوده يف واقعه االجتماعي   

 ولكن ملاذا ال يكتب شعرا أو رواية ويكتب         )١(بكتابه مسرحية ما لينقل لنا أفكاره وأيدلوجياته      
 ممزوجة يف ذهنه بالزمان واملكان -املوضوع-مسرحية ؟ الن الكاتب املسرحي حيمل وجهة نظر 

ففي هـذا  ، تكوين مسرحيوتفاصيل األحداث والشخصيات وبنائها وعناصر كثرية أقرب إىل    
النوع من الكتابة حياول الكاتب أن يرسم على الورق جمريات أمور تدور يف خلـده فريسـل                 
الشخصيات وكأم عمالء له ينفذون األحداث يتناقشون وحتــدث االختالفات واجلـرائم           

 أن ينساب على لسان الشخصيات وعلى أفعاهلا فهي         -احلدث  -ويبدأ  احلدث وينتهي وعليه      
وكأن الكاتب أول من يتفرج على املسرحية لينقلها على الورق لكـن ال   ،  ويقوم به  من يصنعه 

  .تكتمل إال بالعرض على يد املؤولني ممثلني وخمرجني
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
، اكرة اإلدراك كانطباعات ال تلبـث أن تـصري أفكـاراً          فتسجل الذ ، إن اإلنسان يدرك األشياء حبواسه اخلمسة       : قال الفيلسوف دايفد هيوم     : االيدولوجيا  ) ١(

  ) أي االعتقادات ( مكمن األفكار : االيدولوجيا هي
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   التأليف املسرحيقواعد
  

 املسرحي كما أسلفنا قواعد يسري عليها حىت يكتمل بنائه بدون نقص أو عيـب أو               للتأليف
  . التأليف املسرحيقواعد وخلل قد حيل به 

  
  : احلكاية: أوال 

لقد عرف شغف اإلنسان ا منذ القدم ألا تكون لدى السامع هلفة بقدر إجادة املتحدث ا                
واحلكاية شيء أساسي يف املسرحية فبها تقوم وتستمر وكل من يقول بعدم أمهيتها نقول لـه                
انظر إىل الربختية العبثية اليت تقوم على حتطيم سالسل احلكاية فتفقد املتفرج لـذة االنـدماج                

ويظل مبهورا بأفعـال فوضـوية ال تنظمهـا    ، الوة املتابعة وإبداع التفكري يف ما ترمي إليه   وح
  .حكاية

  
إن احلكاية جوهر فن املسرح ألا مقصودة بذاا قبل كوا وسيلة لألهداف الـيت ينـشدها                

  :املسرحيةفالكاتب 
الفن الوحيد الذي مازال من بني فنون القول والتعبري حيتفظ بكل خـصائص              -

، يـستمعون ، يـشاهدون ، الفن اجلمعي حبيث حيتشد ويشترك فيه الناس فيحـضرون        
نرد ، رمبا يقول قائل بتشابه الشاشـة السينمائية مع املسرح يف هذا       . يناقشون، يفكرون
 :ألن املسرح) ال(عليه بـ

 )١(و إار الشاشة أكد على قوة الـسينوقرافيا       ، مجع إنساين يف تواصل مباشر       -
  .ا احليةأل، على املسرح

الفن األديب الوحيد الذي يستطيع أن حييي احلكايات القدمية واألساطري بعدما            -
 .أصبحت الرواية والشعر واقعيان يف هذا العصر

  .فيجب علينا ككتاب أن نضع احلكاية موضعها الصحيح ونعطيها أمهيتها
  

_______________________  
  .لة للعرض من إضاءات وأصوات وتكوينات ديكورية وجتسيديةاملؤثرات احمليطة واملكم: السينو قرافيا) ١(
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  احلبكة : ثانيا

وهذا التسلسل هو الذي يولد التشويق حيث       . وهي ترابط أحداث القصة بتسلسل منطقي     
  ماذا سيحصل بعد هذا ؟! يسأل املتفرج مندهشا 

  عناصر احلبكة النموذجية
 :املقدمة

ف خيوط احلكاية وضوء االنطالقـة لبدايـة        وهي متهيد وتقدمي للشخصيات وإلقاء ألطرا     
  .وهي أصعب العناصر. األحداث

 :الوسط

 .حلظة األزمة يف الصراع، وهي العقدة

 :النهاية

وهي حل العقدة وانتهاء األزمة ووقوف الصراع وتكون حقيقية بالوصول إىل اهلدف الذي             
 .ينشده الكاتب

 
بكة فاحلكاية اجلميلة احملبوكة هي اليت تشد          هذه هي العناصر بل األركان اليت تقوم عليها احل        

ويصعب على معظم الكتاب شحن مـسرحيام       ، املتفرج وتدهشه بغرابتها وقوة الفعل فيها       
لكن منهم من افتنت بالفعل حىت حولوا النص إىل سيناريو فأضاعوا موهبتـهم  ،  بالغرابة والفعل 

الء من املخرجني الذين حنوا منحى الكتابة       ألم جتاهلوا العناصر األدبية لفن الكتابة ومعظم هؤ       
  .وخاضوا غمارها

  
    وعودة إىل أمهية الفعل فيجب أن يكون مرتكزا على األسباب النفسية للشخصيات لتمـنح      

وليعلم الكاتب املسرحي أن النص اجليد هو احملبوك واحلبكة هـي           . املسرحية حالوة وتشويقا  
  .ايةربط كل فعل بدافع منطقي وصوال إىل النه

  
  
  



 

 
I<QN<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  الصراع : ثالثا 

  . سباق حتد – سيارة ب – سيارة أ –شارع هادئ 
  

وال حضور السيارتان بل املثري هو التحـدي        ، أال ترون معي أن مشهد الشارع اهلادئ ال يثري          
  .فهو صراع بني قوتني للوصول إىل اهلدف وهو الفوز

  
  تعريف الصراع املسرحي

فئ واملعتمدة على اإلرادة كدافع حىت تـصل احلكايـة إىل           الصدامية القائمة على التضاد املتكا    
  .النهاية بتحقيق اهلدف

  
  :خصائص الصراع 

  .فال متعة بني قوي وضعيف، قوتان متكافئتان يتبادالن الغلبة •
 ).الدوافع ( وعي كل طرف ملعركته مع اآلخر حيث أا تقوم على السببية  •

  .ع تراكم أحداث يوصل إىل رأس اهلرمارتباط الصراع باهلدف األعلى ألن الصرا •
 

  كيف يتحقق جمال الصراع في المسرحية ؟
ويا هلا من متعـة حـني       ، واآلخر يف وضع دفاع   ) مهاجم(عندما يكون أحد الطرفني مسيطر      

  .يتبادالن املواقع فبهذا االنتقال تلهث األنفاس ويبدأ االحنياز عند املتلقي
  
  
  
  
  
  
  



 

 
I<QO<I

 أزمة المسرح السعودي 

  :أشكال الصراع 
وهذا الصنف ناري   ، يضع املسرحية يف غليان حيث يثري مجيع الناس         صريح وواضح    •

ومـن  ، عاصف بالعواطف ومن ذلك مسرحيات شكسبري وموليري وراسني ورابسن          
لعلي عقلـة   ) ٩٥والسجني(لسعد اهللا ونوس    ) مغامرة رأس امللوك  (مسرحيات العربية   

 .لصالح عبدالصبور) مأساة احلالج(و

  
 فهو نفسي فكري أكثر مـن كونـه عملـي وأكثـر             ساكن هادئ ال يكاد يظهر     •

مسرحيات تشيكوف واملسرح األمريكي على هذا النهج وهو ال يكون جمسدا علـى             
  .خشبة بوضوح بل جمرد احتدام يف النفوس

 
فالصراع هـو أب    ، وكال الشكلني ال بد هلما أن ينتهيا إىل خامتة يصالن ا إىل اهلدف األعلى             

هو معيار لسبك وحبك املسرحية وحكايتها وبذلك كان العـصب           التأليف وجامعها و   لقواعد
  .احلساس الذي ال غىن عنه

  
  :شروط الصراع 

  .قوي ضاري عنيف •
  .بني متوازيني •
  .صاعد متواتر •
  .دون استراحة أو استرخاء •
  .ال يغيب عن جمريات األحداث وأفعال الشخصيات •
  

، فت عليه الفرق وحيلم بنصوصه املخرجـون         فبهذه الشروط يتقن الكاتب الصراع فتتها 
لكن مثت شرط أخري مهم جدا وهو أن حيمل رؤية اجتماعية ليجد القارئ أو املتفرج نفـسه                 

فلو خرج عن الرؤيـة     ، وعصره ليشارك بواجدانه فيها وينحاز ألحد الطرفني ويتمىن له الغلبة         
اخله ولذلك لن يرهق نفسه باملتابعة      اتمعية لن جيد القارئ واملتفرج نفسه فيه ولن حياكي مابد         

  .واحلماس واالحنياز إلحدى الشخصيات



 

 
I<QP<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  الصراع يف املسرح املعاصر

وإذا كان الصراع يف حكايته     ، على الكاتب املعاصر أن يتجنب الصراع اهلادئ فلم يعد ذا تأثري          
ا الـصراع  بل عليه أن يضمنه، صرحيا عنيفا فعليه أن ال يتلكأ ويسترخي مبشاهد وأفكار جانبية       

  .بتوظيف يزيد من حرارته
  

   )١(الصراع يف املونودراما
تعترب املينودراما إثارة عاصفة للعواطف وبرغم مرور زمن طويل عليها الزالت نوع قوي حيوي              

 أسـلحة   أمضىإذا أجاد الكاتب فيها فسيجد نفسه يف سباق مع الصراع احملتدم وستكون من              
   .هادفة ومقنعةالكاتب إذا استغلها يف إثارة سليمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
_______________________  

  )مسرحية املمثل الواحد( تصغري لكلمة الدراما وتطلق كمصطلح على : مونودراما 



 

 
I<QQ<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  بناء الشخصية:رابعا
  

  تعريف الشخصية
تصوير منسق إلنسان جبميع خصائصه املميزة يقوم بالفعل يف بوتقة الصراع مـع آخـرين               

  .)١ ( الشخصية أرهف ركن من أركان املسرحية ألا حمور أركانهو. للوصول إىل هدف
  

  األبعاد
  :وهناك طريقة للتفكري يف الشخصيات ، وهي بوضعها يف جمموعة من أربعة أبعاد

  :البعد األول 
  ). وجيلس على كرسيبذلةرجل يرتدي ( معلومة إحصائية فقط 

  :البعد الثاين
العمر، العمل، معلومات أساسية عن حياته      : صية  جيب معرفة معلومات أساسية عن هذه الشخ      

  .يف البيت ، األحداث اجلانبية الرئيسة
  :البعد الثالث

معرفة كاملة بالشخصية وتارخيها، معقدة ومصاغة متاما كما لو أنه شخص ما سوف تقابله يف               
  .الشارع

  :البعد الرابع
          ذه الشخصية وهو أ ومـثرية  ) نادرة متاما ومميزة  (ا  كما البعد الثالث ولكن هناك شيء يتعلق

  . الهتمام اجلمهور
عاد ألنه ملك، له شخصية حمددة وتـاريخ        ب شخصية ثالثية األ    وكلنا يعرف أن أوديب    أوديب

 ولكنه شخصية رباعية األبعاد ألنه عاش كل حياته مـن خـالل             -حمدد يتناسب مع خياراته     
  .يزا متاما ومثريا الهتمام اجلمهوروهذا جيعله مم. النبوءة بأنه سوف يتزوج أمه ويقتل أباه

  
  

  
  

_______________________  
  كما هو مشار اليه يف أرسطو طاليس فالشخصية هي سلسلة من اخليارات ) ١ (



 

 
I<QR<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  شروط بناء الشخصية بشكل صحيح  
ألن الكاتب  ، أن يكون هلا مسات جانب واحد على األقل يستكمل الكاتب مناحيه           •

ألنه تطويل غري مرغوب فيه ومل يناسب       ، يع جوانب الشخصية  ال يستطيع أن يأيت جبم    
 .الراوية الطويلة ليناسب مسرح الفصل الواحد

  
أن تأيت أفعاهلا نابعة من ذلك اجلانب ومنسجمة مع دورها يف احلكاية وقائمة علـى                •

 .مبدأ السببية

 
لشخصية ألن أعظم سر يف بناء ا     ، فهو الذي حيركها وهذا أخطر شروطها     ) الدافع  (  •

 .هو التناسب بني األفعال والدوافع

 
وأسهل أشكال  ، مغلقة مبعىن أن تكون هلا نقطة بداية فتسري يف خط إىل نقطة النهاية             •

  .اإلغالق أن تنتهي املسرحية ونعلم أن الشخصية ال تزال مستمرة يف نفـس الدور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
I<QS<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  النموذج األساسي للشخصية/القالب
 التالية عن شخصيات مسرحيتك ستساعدك على وضعها يف البعد           عن األسئلة  اإلجابة

الثالث ، إا أسئلة أساسية ، فبقدر ما تكتشف عن شخصياتك بقدر ما سـوف يـصبحون                 
ثالثيي األبعاد، ولكن هذا لن يساعدك على كل حال على خلق شخصية ذات بعد رابع ، وهو                 

 إليـك ثريون لالهتمام، وهذا األمر راجع       الذي جيعلهم مميزون وفريدون متاما وم      اإلضايفالبعد  
  .أنت ككاتب

  

  
  
  
  
  

  :العمر  :االسم
  :الصحة العامة  :املظهر اخلارجي
  :املهنة  :أسلوب احلديث

  ):اليومية(احلياة املرتلية   :املستوى التعليمي
  :اآلراء السياسية  :الديانة

  :وما يكره/ أكثر ما حيب   :فلسفته يف احلياة
  : الذكاءمستوى  :الرغبات املكتومة

  :مبدأ الذاتية  : اآلراء واألحكام الشخصية
  :األمر الذي حدث يف الطفولة وترك أثرا يف حياة الشخصية  :الالإرادية والتصرفات اجلسدية الطباع

  كيف كانت حياا عندما كانت يف أسعد اللحظات؟  :أهم حدث يف حياة الشخصية
  كيف كانت حياا عندما كانت يف أحزن اللحظات؟

  
  



 

 
I<QT<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  املوضوع: خامساً 

وجيـب عليـه أن     .الفكرة اليت يريد الكاتب إيصاهلا إىل الناس يف عصره        : وهو ببساطة 
ـ               ن ايراعي هذه الفكرة ويدرسها ويسأل نفسه هل سيتقبلها الناس وهل هي مناسـبة للزم

  واملكان؟
  

ل ما هو   واألدب ميدان لألفكار وهو وليدها وباملوضوع انتصر الكتاب املسرحيون لك         
فاملسرح ميثل رأس احلربة يف املعـارك الفكريـة والـسياسية           ، نبيل وشريف عند اإلنسان   

فهذه الفكرة هي اليت يستخلصها الفريق املسرحي وتسمى اهلدف األعلى لكـي            ، والدينية
  .تكون الفكرة هدف ساٍم للمسرحية

  
 قبل البدء يف بنـاء      وال بد أن يكون املوضوع حاضر يف ذهن الكاتب وواضح ومركَّز          

، ل إليه  عليها مجيعا أن توص    تقوم عليه وجيب   احلكاية واألحداث والصراعات     املسرحية ألن 
ويكسب املوضوع وضوحا يف املسرحية     ، فيجب أن تولد الفكرة مع احلكاية لتكسبها عمقا       

  ).عالقة الشكل باملضمون(وذا التشابك يكون للكاتب إبداع نسمية 
  :ختيار موضوعه لكن مثة عقبات تعرقل إبداعه وهيوالكاتب حر يف ا

  
  : الدولة والسلطة 

ديا وجامع هلمـا  يوالن املسرح فن صدامي شرس فاضح يف التراجيديا ساخر يف الكوم 
أمرت احلكومات بأخذ املوافقة والتصاريح واإلجـازات للنـصوص         ، يف دراماتيكيتة 

  .بريء املظهر خطري املخربوالفرق ألنه ال يؤمن جانبهم فكثرياً ما قدموا نصا 
  

  :املقدسات والدين
خطـر ألن اجلمهـور   ، فاملساس باملقدسات واألحكام الدينية ،  وهو أخطر من سابقه   

 .نفسه مينع التعرض هلا أو جمرد االحتكاك ا

 



 

 
I<QU<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  :اختيار الشكل
 فمهما بلغت حرية الكاتب فإنه يظل مشدوداً إىل مهوم وأفكار عصره فحبذا أن خيتار              

 . أو أن يتخذ أسلوبا خاصا يف تقدميها للمتلقيمنها

  
فاملؤلف املسرحي ليس مقيدا كالشاعر بقالب معني فقد أصبح التأليف املعاصر طليقا حىت من              

 أن  خاصة العريب إن على الكاتب اليوم     ،يسمى باملدارس كالسيكية أو واقعية أو غريها         مجيع ما 
 ال لـه وال      األجنيب قد انتهت ومل تعد ذا نفـع        خيلق شيئا جديداً وأصيالً فمرحلة تقليد النص      

  .تمعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
I<RL<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  احلوار : سادساً 
 ووضـوح  وهو أسلوب التعبري الدرامي حيث جيب أن متتلك مجيع الشخصيات فصاحة اللسان      

فالواقعية البحتة بتطبيق حذافريها ختدش لغة األديب ويصبح من خالهلا احلوار عاديا            ، العبارات
  . يف نفوسهمامن أن يكون جملجال آلذان املستمعني ومؤثربدال 

  
  تعريف احلوار املسرحي 

ويكـون تطبيـق    . احلديث الذي تتبادله الشخصيات فيكشف جوهرها ويدفع الفعل لألمـام         
  :التعريف بتمام ما يأيت 

 .أن يكون حديث له هدف •

  .أن ال ميتلئ بالزيادات واحلشو الغري هادف •
لـه  : أي(  من الكالم     إال إذا كان الصمت جزء     واالنقطاع التوقف   جيوز للحوار  ال •

 )غرض تعبريي

  .أن ينمو ويتوالد ليصل إىل اهلدف بسرعة ودون توقف •
  

  . النقاش جزء من احلوار وهو عبارة عن خالف يف الرأي أو تساؤالتو
  

  وظائف احلوار 
  :تطوير احلبكة

وجيب على الكاتب أن    ، لنهاية واحلل   فهو الذي ينقلها من التمهيد إىل العقدة إىل ا        
  .يدرس احلوار مجلة مجلة ليتفحص إكمال دوره الفعال يف دفع احلكاية إىل النهاية

  
  :تصوير الشخصيات

يدور يف خلجاا من أفكار وعواطف ونكتشف من خـالل           فبه نتعرف على ما   
 .احلوار األبعاد اخلاصة ا أو على األقل يدفعنا لتكوين تصور عنها



 

 
I<RM<I

 أزمة المسرح السعودي 

 
  :إلمتاعا

مجيال حيمل البساطة واإلدهاش يف مضمون مـشابه        ،  فيجب أن يكون ممتعا سلسا    
 .حيث يشعر املتلقي بالكلمات اليت قيلت أو ستقوهلا الشخصية،لعواطف الناس

  
  ؟ بالحواركيف يكشف الكاتب الجانب التفكيري أو السري للشخصية

  
  :الطريقة القدمية التقليدية

 املـشاهد   إحـدى حيث يقوم املؤلف بوضع الشخصية يف       .انيبأو احلوار اجل  ، ساعة خلوة 
  .كل أسراره للجمهوربذلك متحدثا إىل نفسه يسرد 

  
  : الطريقة احلديثة

حيث يكون هذا اجلانب واضحا     . االشتباك واالنفعال مع الصراع بترابط منسق ومدروس      
  .من خالل نقاشاته وختطيطه  وحواراته مع الشخصيات األخرى

  
  وار اجليد ؟مب ميتاز احل

  
ولغـة  ، فالتارخيي له لغة ختتلف عن لغة  الـواقعي          ، مناسبة اللغة ملوضوع املسرحية    •

  .الساخر ختتلف عن لغة  املأساوي
والظامل له طريقة عكس ، فاملثقف له تأثريات غري اجلاهل، تالئم احلوار مع الشخصية  •

 .املظلوم

 .د وال صعبأن يكون رشيقا ذا إيقاع مجيل متناسق غري معق •

من خمارج حروف مالئمة بالبعد عن الكلمات املرهقة        ، أن يساعد املمثل على األداء     •
 .للحنجرة ذات األحرف املتنافرة

  
  



 

 
I<RN<I

 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  لغة احلوار املسرحي والكاتب
  

 سار احلوار املسرحي يف طريق شاقة حنو التطوير يف لغته حىت استقر عند العرب علـى                 لقد   
 التباين سببه أن العرب ينفردون بكثرة اللهجات املتفرعة رغم أا           وهذا. عامي وفصيح : نوعني

  .تعود إىل أصل واحد
  

إن أمام الكاتب جمموعة من املهام الصعبة اليت جيب أن تتحقق كلها دفعة واحدة حىت ترتقـي                 
  :مسرحيته وهي

  
  .أن توحي بالواقع -
 .أن تدخل عقل وقلب املتلقي بسالسة -

 .ةأن توحي بلغة احلياة اليومي -

  
ألن املـستمع ال    ) اإليصال املباشر للمعاين    (       وأهم خاصية تعد من مجاليات احلوار هي        

  : ما يأيت مراعاةفيجب على الكاتب. يستطيع العودة إىل الكالم كالقارئ
  

  .اجلمل املعتدلة الطول -
 )الفعل والفاعل واملفعول. (تنسيق أركان اجلملة -

 .وضوح الكلمات واحلروف -

تب خمزون لغوي كي يساعده يف حتقيق تلك املرونة بكلمات أقل           امتالك الكا  -
 .ومعىن أكرب
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 أزمة المسرح السعودي 

  
 

جيب أن نراعي يف اللغة الواقعية بعض احلقائق فليس معىن استخدامنا لألسلوب القريب             
لـى   ع للحياة أن نلجأ دائما إىل اللغة العامية الدارجة واالدعاء أا األقرب إىل املسرح وأقدرها             

فاللغـة  ، مة اللغة أن تثري الصراع وتربز قوته وتساعد علـى إدراك الشخـصية            ألن مه التعبري  
 وحتقيق وظيفة احلوار سواء كانـت عاميـة أو          الناجحة هي األقدر على إيصال الرؤية الكاملة      

  .وإذا وصل الكاتب إىل هذه املكانة وإىل هذا النضج ض التأليف املسرحي، فصيحة
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  
  
  

   الباب الثالث-ول الفصل األ
  
  

    

  أزمة اإلعداد
  

 أزمة اإلعداد  �

 فن اإلعداد �
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  
  
  

  أزمة اإلعداد
  

  …باختصار
  

  اإلعداد أزمة أيضا
  اله حيتاج إىل إعدادألن النص يف أغلب أحو

وفن اإلعداد معطل يف مسرحنا وجيهله الكثريون لذلك مت ميش عدد كبري من 
  دادحلاجتها إىل اإلع..النصوص

  
  .وهذا الفن يعد أدبا آخر وأزمة أخرى من أزمات املسرح السعودي
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  أزمة اإلعداد
  

 أكثر تكرار األعذار يف دنيا املسرح ومن أبرز تلك األعذار ندرة النص اجليد وجتد هذه                 ما    
أن  العشرات من النـصوص دون       يقرؤونالعبارة أكثر ما تكون عند املخرجني واملمثلني الذين         

ويف ذات املقام يعرف كل النقاد أنه ال يوجد نص واحد مطبوع            ، جيدوا نصاً واحداً ميكن متثيله    
للقراءة يف العامل ميكن تنفيذه عرضاً كما هو حىت وإن كان سبق أن نفذ مسرحياً مراراَ وتكراراَ                 

تعـرض  مبا فيها النصوص الكالسيكية املعروفة ألن النص املكتوب صيغة أخرى غري تلك اليت              
ويكون التعامل مع النص املكتوب من منظورين األول أديب بصفته واحداً مـن             ، على املسرح 

أنساق الكتابة واإلبداع والثاين إمكانية قراءة رؤية بصرية بني سطوره ووجود فراغات للفعـل              
  . تودي إىل فهمه

  
كتوب لفظـا وأن     من هنا قد ال جند نصا معروضا بنسبة عشرين أو ثالثني باملائة من أصله امل              

األصل نسبة تزيد يف معناه لكنها أيضا يف باب اإلحياء ال ترتفع إىل املائة باملائة مما جيعل اإلعداد                  
  .هو مدخل املخرج أو املمثل املسرحي إىل املسرح

  
هذا يفسر شيوع عبارة عدم وجود النص ألن النص موجود لكنه غري قابل لتنفيذ إال باجتيـاز                 

  . متر هي األخرى بأزمةخطوة اإلعداد اليت
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 أزمة المسرح السعودي 

  فن اإلعداد
  

االحتـرام مـن    :  جيب علينا أن حنترم النص؟ أعتقد أن مثة اجتاهاً صحياً مزدوجاً           هل
وأنت ، واجلدل بني هاتني الناحيتني هو جوهر املسألة      ، وعدم االحترام من ناحية أخرى    ، ناحية

  )١(.اص احلقيقةإذا مضيت يف أحد السبيلني دون اآلخر ضاعت عليك فرصة اقتن
 

إن أهم ما جيعل من النص املسرحي نصاً متحوالً ومتبدالً ومتلوناً هو اختالف الـرؤى               
وأهم هذه الرؤى اليت تطور وتبدل وتغير النص املـسرحي وحتولـه إىل             ، اليت تشتغل فيه وعليه   

 الذي ميسك بالنص املسرحي يف عملية حوار فين       ، هي رؤية املخرج املسرحي   ، عرض مسرحي 
وهنا يتعامل املخرج املسرحي مع النص      ، هو نص العرض املسرحي   ، ليستبدله بالنص اخلاص به   

وإن اختلفت األفكـار    ، كمادة أولية ضمن عدد من املواد ليشكّل ا ومن خالهلا نصه اخلاص           
يف ) التوظيـف (حول وظيفة املخرج وسلطته فإنه من املسلّم به أن أي خمرج يتنازل عن وظيفة             

، أي توظيف النص واملمثل والسينوغرافيا وغريها مـن األدوات املـسرحية          ، سرحيالعرض امل 
  )٢(.سيفشل بالتأكيد يف تقدمي النص اخلاص أو العرض املسرحي اخلاص به

  
  :اإلعداد

اإلعداد باملعىن الواسع للكلمة، حسب املعجم املسرحي، هو عملية تعديل جتري علي الـنص              
وتشمل تسمية  . إيل شكل فين مغاير يتطابق مع سياق جديد       األديب، أو الفين من أجل التوصل       

اإلعداد خمتلف العمليات اليت تتراوح بني التعديل البسيط لنص ما، وبني عملية إعادة الكتابـة               
بشكل كلي مع احلفاظ علي الفكرة، وهو ما يطلق عليه بالعربية مصطلح االقتباس، إذ جيـري                

وغالباً . أو الفكرة، وخلق مواقف جديدة خمتلفة متاماً      من خالله أخذ اخلطوط الرئيسة للحكاية،       
ما يهمل يف هذه احلالة ذكر األصل الذي اقتبس عنه النص األديب، ويف بعض احلاالت يـشار                 

  )٣(.بشكل أو بآخر إيل األصل
  

_______________________  
  ) النقطة املتحولة(بيتر بروك  ) ١(
)٢ ( http://mahdisalman.jeeran.com/archive/٢٠٠٦/١٢/١٣٧٠٢٤.html 

  ٢٢/١/٢٠٠٤ يف١٧١٦جريدة الزمان العدد– عواد علي –صيغ التعديل الدرامي يف املسرح  ) ٣(
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 أزمة المسرح السعودي 

  
لإلعداد عدة أضرب وطرق ولكل معد طريقة و أسهل طرق اإلعداد تشملها عـدة              و

نقاط للخروج من نص على الورق تصعب قراءته إىل مسرحية على اخلشبة تـشد القلـوب                
  .والعيون

  

  د أركان النصحتدي: أوالً 
 على املعد قراءة النص قراءة متفهمه والتأشري على نقاط يراها املعد ذات أمهية وجيب أن يتنبـه         
إىل مكونات النص ويسجلها يف اهلامش أو على دفتر مالحظات مستقل وتشمل مخسة أركان              

  :وهي
  .الفكرة  •
  .واحلكاية  •
  .طقوس الفعل املمكنة •
 .والشخصيات  •

 راع والتمايز بني الشخصيات أو التراجع عن املواقف اليت تتناحر مـن            ومشاهد الص  •
  . أجلها

  
  )اهلدف األعلى( املوضوع-استخالص الفكرة:ثانياً 

 بتحديد فكرة واحدة من النص الذي تزمع إعداده لتكون النقطة           ومن خالل القراءة يقوم املعد    
 أفكار كثرية ما مل تكن تلك األفكار        الكبرية يف الطقس الرئيسي وينتبه إىل عدم االنسياق وراء        

ولو أن التركيز يف فكرة صغرية وإعادة بناءهـا         ، لبنات يف بناء منطق الفكرة األصل ودعاماا        
  . اق وراء زخم هائل من األفكار واملواضيعيأهم من االنس

  
  تكوين األبعاد: ثالثاً 

تلخيص متكامل لكل شيء وذلك بقراءة الشخصيات من ملخص العمل إن وجد أو يقوم املعد ب
عن الشخصيات وبالذات السلوكيات واالنفعاالت وخطوطها النمطية ومرجعياا االجتماعية         

  .والثقافية ودراسة صفاا وأدوارها يف النص األصلي واستبعاد ما ال يؤثر كثرياً يف السياق
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 أزمة المسرح السعودي 

  ما قل ودل:  رابعاً 
 الدور بل إضـافة األفعـال       تقليص عدد الشخصيات أن أمكن وعدم ترك شخصيات ضئيلة        

 اختصارواألقوال إن كانت مهمة إىل شخصيات هلا أدورا موازية لدور الشخصيات احملذوفة مع 
  .احلوارات املترهلة بالكالم قوالً وفعالً يف املرحلة األوىل من اإلعداد

  
  رافياغتكوين السينو:  خامساً 

رافية وإضـافتها إىل رؤوس املـشاهد       غو إعادة قراءة االحتياجات املشهدية من املعطيات السين      
وقائمة املؤثرات لتمكينها من التأثري يف جمريات اإلعداد النصي اجلديد الذي قد ال يكون حوارياً    

  .على اإلطالق
  

  التصنيف املشهدي: سادساًَ 
على املعد أن يتخيل مساحة العرض وطبيعتها ومجهورها وتأسيس مشاهد الدخول والنهايـة و              

ات أو الفصول اليت يدور فيها النص املعد وال ينسى أن أكثر األخطاء هو جتـاوز                تقسيم اللوح 
مرحلة من مراحل الكتابة لألخرى فأول خطوة هي إعداد قصة النص مكتوبة مث توزيعهـا إىل                
مشاهدها مهما بلغ عددها مث العودة لكتابة احلوار اللفظي واجلسدي وأخرياً تأكيد اإلضـافات     

  .املشهدية
  

 نوعندما يوجد حمترفون يـستطيعو ، تلك هي نقاط البداية للحصول على النص املوجود        
صياغة الكالم املكتوب إىل فعل على اخلشبة سيعرف اجلميع أن النصوص املتوفرة أكثـر ممـا                

لو نفذت كل يوم مسرحية جديدة يف كل بلد وهذا يرد ادعاء عدم وجـود               ، حيتاجه املسرح 
  .نصوص

  
مهم بل هو عنصر املسرحية األول سواء قام به خمرج أو قام به معد وله شرعية       إن اإلعداد 

وجود من شرعية العرض أما من جانب اإلدانة فإنه يدان الكاتب على نـصه ويـدان املعـد                  
  .واملخرج على العرض
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  
  
  

   الباب الرابع-الفصل األول 
  

    

  أزمة التجريب
  

 التجريب يف املسرح �

 املسرح التجرييب �

  التجريبيف فن  �
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  
  
  
  
  
  

  أزمة التجريب
  

  …باختصار
  

  ..بدأ أسلوبا آخر من أساليب اإلخراج املسرحي.. عندما بدأ التجريب
ولكنه كون لدينا أزمة لعدم دراية الكثري باملدارس املسرحية وأصبح املسرح التجرييب امسا يطلق              

  .سليمة والرؤية الصحيحة جمردة من القواعد الفنية ال حىت لو كانتعلى كل مسرحية
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 أزمة المسرح السعودي 

  التجريب يف املسرح
  

 نشاط شخصي ينطلق من جتربـة شخـصية          يوجد تعريف جامع مانع للتجريب ألنه      ال     
وحلداثة نشأته يف املشهد املسرحي مل يتحول بعد إىل منهج معتمد أسوة باملنـاهج واملـدارس                

 بناؤها وختطت مرحلة احملـاوالت      ملاملسرحية اليت تأصلت ووضعت أسسها وقواعدها وأكت      
 وتشعبت واشـتبكت    اتريفوحا يدخل منه من يشاء وكثرت التع      لذلك بقي التجريب بابا مفت    

ومبحاولة إلجياد تعريف يالمس الشمولية ويقترب مـن        . الرؤى ومل يتبلور بعد تعريف معتمد     
مل على مـستوى    خصائص التجريب اليت مل تكتمل بعد ولكي نلم شتاته املوزع على أحناء العا            

من الضرورة مبكان أن نلتفـت إىل       ، خمتربات جتريبية أو حماوالت شخصية لكثري من املخرجني       
املسرح الذي حياول أن يقدم يف جمـال اإلخـراج أو           ( أن التجريب هو     :التعريف الذي يقول  

بقصد اخل أسلوبا جديداً يتجاوز الشكل التقليدي ال        .. النص الدرامي أو اإلضاءة أو الديكور       
حتقيق جناح جتاري ولكن بغية الوصول إىل احلقيقة الفنية وعادة ما يتحقق هذا التجـاوز عـن                 

يف ذلك و اخلـروج يف بعـض        بل واملبالغة   ، طريق معارضة الواقع واخلروج إىل منطقة اخليال      
  )١()األحيان

  
ئل البحث عن وسائل جديدة تغاير الوسـا      (التجريب  :      و أبسط تعريف للتجريب يقول      

وهذا التعريف يقودنا إىل القول بأن املسرح بـدأ         ) الفنية السائدة بغية تقدمي رؤية جديدة للعامل      
  .جتريبياً منذ نشأته األوىل وسيظل كذلك 

  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  )معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ( ورد هذا التعريف يف)  ١(
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 أزمة المسرح السعودي 

  

  املسرح التجريبي
فهو عبارة عن حبث عملي عن وسائل       ، ن أضرب اإلبداع املسرحي العاملي     ضرب م  إنـه       

  :ومن خصائصه، جديدة تغاير الوسائل الفنية  اإلخراجية السائدة  بغية تقدمي رؤية جديدة
  

مجيع )  التجريبيون( فقد اكتسب  املتحكم األوحد فال سلطة للمؤلف عليه       أن املخرج هو
هـو  )  املـزيج   (حىت أصبح التجريب    ،  التجديدية  الوسائل الفنية  واملدارس باختالف التيارات  

رغم االختالف اللغوي و التقين ، ونتج عن ذلك أن التجريبية أتت متشاة يف العامل كله ، األبرز
باإلضافة إىل تدمري عناصر العرض املـسرحي       ، وهذا التشابه هو الذي طبعه بالعاملية     ، والتعبريي

فقد تعامل هذا النوع مع املمثل ال        )١(  إعداد املمثل   يف نظريته حول   ضبطها ستانسالفسكي اليت  
بـل أداة يف التـشكيل احلركـي للعـرض          ، على أنه سيد العرض الذي يقوم بصياغة الكالم       

فالسينوغرافيا هي البطل احلقيقي ومهمة املمثل أن يساهم جبسده وحركاته برسم لوحة فنيـة              
  .األساسية تاريخ املسرح ظل النص األديب مادة العرض كذلك فإنه عرب ،داخل الفضاء املسرحي

  
بل كالم مرجتل من أعضاء     ، العامباملعىن  ) مسرحيات جتريبية (     أيضا ال يوجد نصوص أدبية      

أو نص شهري  يقوم املخرج بإعداده يقلبه رأسا على عقب        .العمل بشكل مجاعي أثناء التدريبات    
أما ،  يكتبه املخرج هو أشبه بالسيناريو اخلاص بالعرض أو نص ،حىت يتناسب مع الرؤية التجريبية    

ن املسرحية التجريبية تقوم    أل، ولت إىل إبعاد اجلمهور وفصله    عن عالقة العرض جبمهوره فقد حت     
بل ، و ال تكترث مباشرة بقضايا اتمع أو السياسة اليت تقلق اجلمهور، بتقدمي حالة وليس فكرة

سرحي حبيث تكون قائمة على احلاالت ذات الصبغة اإلنسانية          يف العرض امل   عمومية الداللة هي  
  .العامة يف معظم األحيان

  
  
  
  

_______________________  
 التكامل والتوازن بني الكتاب واملخرج واملمثل واجلمهور) ١ (
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 أزمة المسرح السعودي 

  
  

  ما الفرق بين المسرح التجريبي هنا عن الغرب؟
  

أن األول وريث قرن ونصف قرن من        الغرب   رح التجرييب لدينا عنه يف          و الفرق بني املس   
واألخري وريث خـربة قـرون      ينمو لكن مازالت تعوزه التقنيات      استطاع خالهلا أن    ، الزمان

  .ووريث كل التقنيات احلديثة ومستلزمات العرض املسرحي اليت أفرزا احلضارة املعاصرة
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  يف فن التجريب
  

ح بدأ كشكل طقسي يف اتمع ، وقام اإلنسان الذي انبهر            نعلم مجيعا أن املسر    كماو
مبحيطه بترمجة الطقس إىل أسطورة ، ولتكون الصورة هي مقدمة للفكرة اليت ولفت آلية احلراك  

، مث االنتقال ذا احلراك إىل حماولة التحكم به عرب          ) غريزي  ( العفوي لألداء الوظيفي للجسد     
أي ..) الرقص يف املناسبات واألعياد ( أو فنية .. )  ، تأمل سجود ، ركوع( أداء طقوس دينية 

   .والدة حركات متثيلية أداها اإلنسان للخروج عن مألوفه
  

إذن منذ البداية كان اجلسد عرب احلركة معمال لتوليد إشارات وأفكار التقطها فيما بعد              
ـ      ( اإلغريق وأسسوا مسرحهم التراجيدي لنقل أنشطتهم        ، ث، حـروب    زراعة ، بنـاء ، حب

اسـيا يف   ، ومنذ ذلك احلني واملسرح يشكل عنصرا فنيـا أس         إىل فرجة عرب املسرح   ..) وأفكار
كب تغرياا  ، ومع كل مرحلة جديدة جند أن املسرح يوا        اتمع، ويرصد جوانب خمتلفة حلياته    

من شهد هذه الفن قدرة كبرية على التجدد        ) اين  الزم( وفق رؤى غري تقليدية، و تبعا للشرط        
املسرح التراجيدي إىل الواقعي والالمعقول ومسرح الغضب ، والـسياسي ، واالستعراضـي،             

  .واآلن التجرييبواالحتفايل،
  

   )١(:ظهور املسرح التجرييب
يف كل مرحلة من مراحل تطور املسرح حتمل بدون شك بعدا جتريبياً تتمثل إشكاليات              

جاء املسرح التجـرييب    لقد  ، ية واالقتصادية تماعية والسياس تلك املرحلة وتعرب عن ظروفها االج     
ليؤكد قدرة املسرح على هضم التجارب السابقة وإعادة صياغتها وفق ج جديـد يتماشـى               

، وتناول عناصر   بة اإليطالية إىل الفضاء املفتوح    والتطورات اهلائلة اليت حتدث ، واخلروج من العل       
 التوازن بني الكاتب واملخرج واملمثل    التكامل و ( العرض املسرحي اليت وضعها ستانسالفسكي      

  .بطرق خمتلفة متاما) واجلمهور
  

_______________________  
   أسد حممدلألديب -املسرح التجرييب خصائص وأسئلة -جملة عناقيد األدب ) ١(
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ومبا أن أهم مسة لعاملنا املعاصر هي التحوالت املعرفية واليت هدمت كثريا من احلواجز و كانت                

و تزامنت    التجرييب ليواكب هذه التغريات،    الدة القرية املعرفية الكونية ، فجاء املسرح      مقدمة لو 
، خالل العقدين األخريين من القرن العشرين ، مل حيمل          يف العامل كله دفعة واحدة تقريبا     والدته  

شرف والدته امسا حمددا كمسرح الالمعقول على يد يوجني يونـسكو وصـموئيل بيكـت               
الكل ساهم ويساهم يف    ..  أمريكي – عريب   –ال هو مسرح الكل بامتياز أوريب       وفرناندوا أراب 

  .تطويره ووضع خصائصه
  

  : خصائص املسرح التجرييب
ميتاز املسرح التجرييب بتجاوزه لكل ما هو معلب ومألوف وسائد ومتوارث و اإليتان             

انية جتاوز اخلطـوط    باجلديد واختراق الثوابت عرب تيمات تتمثل يف حتميل العمل التجرييب إمك          
  : ومنها) اء ، سينوغرافيا ، أدوات جسد ، فض( احلمراء البنوية والشكلية من خالل 

  
، أي إخضاع النص األديب للتجريب ، والتخلص من الفكرة  تفكيك النص و إلغاء سلطته  •

خلق فضاء أوسع لألداء عرب ليقدم حالة فنية وليس أفكارا أو ترمجة حرفية للنص ،وبالتايل 
ليفونية ذات داللة معربة كما توظف اإلضاءة واحلركة والرقص على حـساب            صيغة بلو 

  . النص 
  . املخرج هو احملور يف العمل  •
املمثل هو أداة يف تشكيل العرض احلركي وتتوزع مساحة السرد على الشخصيات وفق              •

  . حوار مركب
يل احلالة الفنية وكأن احلركة     يتأتى دور التعبري اجلسدي يف توص     :  السينوغرافيا هي البطلة   •

  .دوات املتاحة حملاكاة املتفرجهي اللغة اليت يضاف إليها اإلشارات واأل
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  : أسئلة مطروحة أمام املسرح التجرييب 

تقف أمام املسرح التجرييب كثري من األسئلة اهلامة اليت تطرحها عروضه ومـن هـذه               
  : األسئلة 

ثر منطقية عرب توظيف عناصر العمل وفق توليفة متكاملة          العرض أك  أطروحات ملاذا ال تكون     -
  للغة واحلركة واإلشارة ؟ 

   ماذا عن اهلموم املعاشة اليت يبتعد عن تناوهلا جبرأة واليت تبعد اجلمهور عنه ؟ -
   ملاذا ال يستفيد من التراث الشعيب ؟ -
   ماذا عن الغموض ؟ -
  ؟ وهل ميكن أن ينجح ذلك ؟  ملاذا القسرية يف إقصاء اخلاص لصاحل العام -
   ماذا عن اللغة ؟ وهل هي عائق أمام انتشاره العاملي ؟ -
   ماذا عن املتلقي والقدرة على حماكاته ؟ -
  

بعيدا عن هذه األسئلة يبقى التجريب ضرورة من ضرورات احلياة مبجملها ، واملسرح             
ري اهلواجس اليت تعتري    يطرح أسئلة كبرية وهذه إحدى مهامه األساسية ، ويعكس إىل حد كب           

باطن اإلنسان قبل ظاهره ، ورغم األسئلة املطروحة وجديتها ، جيد املسرح نفسه حيمل هـم                
التجديد والتصدي لقضايا معاصرة ويوحد النظرة إليها عرب رؤيا متقدمة ،أو على األقل رؤيـا               

هرها متثل جزءا من    ميكننا من خالهلا فهم ما جيري حولنا عرب صيغ مجالية وفنية ، لكنها يف جو              
  . مادام اإلنسان موجودامكاشفة يتصدى هلا املسرح كفن أزيل باٍق

  
 التجريب يقوم على نوكون املسرح فن خيضع لقوانني أسوة بسائر الفنون األخرى نؤكد على أ 

  :مرتكزات أساسية ثالثة هي 
  . وضع افتراضات-١
  . صياغة مصطلحات-٢
  . خلق مفاهيم-٣
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، مصطلحات  ، افتراضات  ( ب على وفق مساحات اشتغاله داخل مثلث        وميكن تقسيم التجري  
  :إىل مستويات) مفاهيم 

  
 :املستوى الشخصي

الذي يهتم برسم اخلطوط البيانية لتجربة الفنان الشخصية اليت إما أن تعتمد على نتائج              
ا جتارب اآلخرين أو على افتراضات الفنان املبتكرة وحماولة تطويرها بالتجريب للوصول            

  .إىل البديهية
  

 :املستوى العام

وهذا متداخل مع املستوى الشخصي الذي ينطلق من شخـصية الفنـان ويـصل إىل           
، الراسـخة ، عمومية التداول بعد اجتياز مرحلة التجريب  التنظريي  وصوال إىل البداهـة            

بط هذه  املقننة بضوابطها اجلاهزة لالرتكاز عليها بإنتاج عمل فين يتبناه اآلخرون وفق ضوا           
قد حياول منهم تفكيكها وإعادة صياغتها من جديد ليدخلها مرحلة التجريـب            ، البديهية  

مرة أخرى مبا يتوافق مع مفاهيمه فيفترض ويصوغ ويبدع وهكذا يبقـى ضـمن حقـل                
 .التجريب إىل أن يتحول إىل بديهية  أخرى متداولة يرتكز عليها اآلخرون

  
ذ نشأا ومروراً بتطوراا التارخيية وإىل ما الاية فالفنون         من) جتريبية(من هنا بدأت كل العلوم      

املسرحية املنصوص منها واملعروض جنس من أجناس هذه العلوم اإلنسانية ولنأخـذ مثـالني              
  :قريبني
  مسرح ستانسالفسكي:األول

،  )إعداد املمثل ( الذي بدأ جتريبياًَ وخارجاً من تقاليد مسرحية مهيمنة ومقدسة وافترض نظرية            
التقمص بالنسبة للممثل و اإليهام بالنسبة للمتفرج وعمل يف خمتربه التجرييب على روحية املمثل              
وتطويع جسده لتحقيق فعله األدائي يف لبس الشخصية وتقمصها أليهام املتفرج بواقعيـة مـا               

فافترض النظرية وصـاغ مـصطلحاا وأبـدع        ، يقدمه وفرضه علية اإليهام الزماين واملكاين       
  .اهيمها اجلديدة على بديهية واضحةمف
  



 

 
I<SU<I

 أزمة المسرح السعودي 

  )العبث(مسرح برخت: الثاين
وأبـدع  ) التغريب(الذي افترض نظرية مسرحية جديدة وصاغ مصطلحا جديداً لنظريته مساه           

هدم هذه  ) برخت(مفاهيما جديدة من داخل وخارج العمل املسرحي حمققا أو مفترضا غري أن             
ضاً نظريته يف كسر اإليهام لدى املتفرج وإلغاء  التقمص          البديهية جمرباً يف خمتربه املسرحي ومفتر     

  .لدى املمثل وكسر التكوين البنائي اآلرسطي ملراحل منو النص املسرحي
  

        وكال النموذجني بدأ جتريبياًَ ووصل إىل بديهية راسخة وهكذا يف التجريب املعاصر وما             
 من يفترض سواء كان مـبىن علـى         فالتجريب يف املسرح جيب أن يفهم على وفق       ، سيأيت منه 

جتارب سابقة أو اختراع جديد ويشمل التجريب كل مكونات العرض املسرحي بدءا من النص 
الديكور وكـل   ، املاكياج، اإلضاءة، املمثل، اإلخراج، باملتفرج مروراً بأدوات العرض األخرى    

  )١(.سينوغرافيا العرض
  

ض السائد وهو فعل مدروس وغري عفوي حياول              والتجريب يتجاوز حىت اجلديد ويناق    
أن جيد له مرتكزات جتعل له وجوداً مؤثراً فهو حيرك الراكد وجيدد باستمرار إذ جيب أن يفضي                 

  .   التجريب إىل جتديد وكل جتديد بالضرورة مير بالتجريب
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  

_______________________  
  ٣٣ انظر  تيارات تطور املسرح ص)١(
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   الباب األول-فصل الثاني ال
  
  

  أزمة تأريخ احلركة املسرحية
  يف اململكة العربية السعودية

 
  مرحلة اإلرهاصات �
 مرحلة احملاوالت اجلريئة �

  مرحلة التأسيس �
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  أزمة التأريخ املسرحي
  

  ...باختصار
  !أكرب كارثة أن متر األحداث دون أن جتد من يؤرخها

  .. ة وال مسرية ميكن لألجيال القادمة إكماهلافال تكون هنالك بداي
  .فتاريخ األعمال املسرحية معدوم وهذا من أعظم أسباب أزمة املسرح السعودي
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  تاريخ احلركة املسرحية 
  يف اململكة العربية السعودية

  
العمـل   عند كتابة كلمة تاريخ بأا أكرب من الواقع من حيث الكيف املقدم من               أشعر      

املسرحي مع أا مناسبة نوعا ما من حيث الكم الزمين لبداية احلركة املسرحية وبناء املـشهد                
  .املسرحي

  
وكما يعلم اجلميع أن الكثريين ممن حياولون الولوج إىل عـامل البحـث يف املـسرح                

 يف  التنقيـب جب على الباحث     لذلك و  السعودي يعانون يف  احلصول على مصادر معلوماتية       
الصحف القدمية واالت املنقرضة وال خيلو البحث من االطالع على نـشأة املـسرح              ر  أغوا

 وكتب األدب السعودي اليت مل      )واحلصول عليه صعب  ( السعودي لألستاذ عبدالرمحن اخلرجيي   
األدب (ا وأشيد هنا بكتاب الدكتور حممد صـاحل الـشنطي           تأرخيً  مبا فيه الكفاية   تم باملسرح 

،  والذي أعطى املسرح بابا كامال تكلم فيـه بـشمولية تـستحق القـراءة              )العريب السعودي 
حىت ال أطيـل     .. عموما  . ومنشورات مجعية الثقافة والفنون وبعض امللفات واملقاالت املتناثرة       

  . تلك املراحل-خمتصرا-إليكم 
  

  :مرحلة اإلرهاصة األوىل
هــ زار   ١٣٥٤ه يف عام  العزيز اخلويطر أن    الضراب  للدكتور عبد    إبراهيميذكر صاحل   

حيـث  ) والوفد العريب كسرى(العزيز عنيزة وحضر حفل مدرسي وشاهد مسرحية         امللك عبد 
وثانية بعنوان  )  األعمى(قام صاحل الضراب بدور عامر بن الطفيل  وذكر مسرحية أخرى امسها             

ح بدأ من   وهذا دليل أن املسر   ، )حوار بني العامية والفصحى   (وثالثة باسم   ) الشاهي والدارسني (
على يعتمد  ا عميقا الاملدرسة وبدأ جادااهلزل والتهريج بل على قضايا هامة جد.  
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 ـه١٣٧٨  عام  يف  بدأت  املؤثرة عند النظر إىل املسرح السعودي جند أن مسريته       ولكن  
ال أا  تقريبا عند الشيخ صاحل بن صاحل يف مدينة القصيم والذي عاد من إحدى دول اخلليج يق               

ديثة آنذاك حيث حـاول      وحاول أن يفعل النشاط املسرحي يف التعليم يف مدرسته احل          البحرين
العزيز اخلويطر   ويقول معايل الدكتور عبديف العملية التربويةوخصوصا من مشاهداته   االستفادة  

 يعلم الطالب التمثيل ويصقل مواهبهم الفنية حىت صار بعضهم           بن صاحل كان    صاحل الشيخأن  
ومنها قلة الدعم املادي واحلماس الثقايف      .  ولكن العقبات حالت دون استمراره     .وارميثل عدة أد  

  .ومها من العناصر املهمة لدعم احلركة املسرحية يف أي مكان وزمان
  

  :مرحلة احملاوالت اجلريئة
يذكر انه   و حيث كان ميثل األدوار من خلف الستار       يف عنيزة    . عبدالعزيز اهلزاع  اشتهر

 لبغـداد وذلـك    اهلزاعاستدعي ١٩٥٥يف عام  و ، آل سعود  امللك سعود لة  جالأعجب به   قد  
  .اتلتسجيل بعض التمثيلي

  
يذكر األديب حممد مليباري يف إحدى مقاالته أن بالدنا مل تعرف املسرح غري تلـك               و

اليت كان يقدمها عبداهللا خوجة يف مدرسة الفالح بداية العهد الزاهر وبرغم أـا حرضـت                
على أن حتذو حذوها إال أا تعترب حماوالت غري ناضجة وليـست إال شـيء       األخرىاملدارس  

  .عارض وبذلك يكون مسرح األستاذ أمحد السباعي أول مسرح تعرفه البالد
  

وتتمثل حماولة  األستاذ أمحد السباعي عندما أنشأ كأول سعودي أول دار مـسرح يف               
وهـذه  ، م١٩٦٠عـام ) اإلسالميلقصص اتمثيلدار قريش ل(ية السعودية وأمساها    اململكة العرب 

ذلك مل يستطع إقامة العـرض      الدار عندما أرادت تقدمي عرض مسرحي صدر أمر بإغالقها ول         
  وبعد اقتناع املسئولني جاءت ظروف أخرى وصفها البعض باالجتماعية حالت دون املسرحي 
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ألسـتاذ حممـد    من إعداد ا  ) فتح مكة (وكان نص املسرحية    ، البت يف هذا املشروع املسرحي    
عبداهللا مليباري وكانت من إخراج األستاذ مشيخ وهي من سبع عشرة ورقة تقريبـا ولكـن                

وكان هنالك مسرحية   ، حسها الفين واألديب كان عاليا لدرجة أن املؤلف استنطق األصنام فيها          
  . األحالم اجلهود وكان إغالقا لكلولكن إغالق الدار) سيلمة الكذابم( تليها أمسها

  
وال .يت بعد ذلك من حاولوا أن ينهضوا حبركة مسرحية بتقدمي عروض مـسرحية            مث يأ 

 وجمموعة كبرية من الـرواد       املستمرة ننسى أن نذكر منهم حماوالت لألستاذ عبد العزيز اهلزاع        
  .لتأسيس احلركة ولكن الفشل هو احلليف الوحيد آنذاك

  .اوالت اجلريئةوكانت مرحلة خصبة ولكن الظروف مل تساهم يف غري فشل كل احمل
  

 علـى أن    . املسرح كنوع أديب انتشر قبل ظهور العروض املسرحية        أنوجيب أن نذكر    
يف الريـاض   " طبيب باملشعاب "أول مسرحية عرضت على اجلمهور يف السعودية هي مسرحية          

 وأخرجها رئيس اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون إبراهيم احلمدان عن نص            ١٩٧٣عام  
وقد سبقت هـذه    . انطالقاً من ترمجة الشاعر اللبناين إلياس أبو شبكة       " طبيب باإلكراه  "موليري

التجارب إرهاصات مسرحية مدرسية ال ميكن أن يعول عليها يف تشكيل مـسرح يف املعـىن                
فالنص السعودي  . لكن الكتابة املسرحية سبقت كثرياً فن العرض املسرحي يف اململكة         . احلقيقي

إال أنه كان خيضع للمعايري األدبية ومل خيرج        ، ١٩٣٢سني سراج طبع يف العام      حل" الظامل نفسه "
  .عن حدودها
  : احلقبةتلكومن مؤلفي 

  م١٩٦٠) مسيلمة الكذاب-فتح مكة(  حممد مليباري-
  م١٩٤٦) امللحمة–اهلجرة (الغفور عطار  أمحد عبد-
  م١٩٥٢-م١٩٣٢)  غرام والدة-مجيل بثينة-الظامل لنفسه (  حسني عبداهللا سراج-
  م١٩٥٤)العم سحنون( اجلبار  عبداهللا عبد-

  .وهي مسرحية نسائية) مونوكليا( محدان وإبراهيم) الليل ملا خلى(وعصام خوقري 
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  :مرحلة التأسيس
هـ وكان من بـاكورة إنتاجهـا أعمـال         ١٣٩٣وتبدأ من تأسيس مجعية الفنون عام     

  :أبرزها
  لألستاذ عبد الرمحن الشاعر– آخر املشوار -
  لألستاذ ناصر املبارك- الرقم ثالثة يكسب-
  إلبراهيم احلمدان- قطار احلظ-
  لألستاذ إبراهيم احلسن- باقي الغسيل-

  و قسم الفنون املسرحية برعاية الشباب
وأيضا شعبة الفنون املسرحية يف قـسم اإلعـالم بكليـة اآلداب جبامعـة امللـك سـعود                  

  ).وأعيد إغالقها(هـ ١٤١١بالرياض
ومـشاريع املنـتجني يف     ، وادي املسرحية باجلامعات و بدء تصاريح الفرق اخلاصة        الن إنشاءو  

  .املؤسسات الترفيهية واللفته اخلجولة من القطاعات احلكومية يف األسابيع التوعوية
  

مل يثري تلك الـسنني منـذ       ، إننا نالحظ أن مسرحنا مل يتحرك وظل يف بداية السلم           
س اجلمعيات والنوادي لقد تطور ولكن التطور مل ينـهض          إرهاصة الشيخ وبناء األستاذ وتأسي    

و ، جيب أن يقتنع اتمع  بوجوده وضرورته، ما زال املسرح يعيش يف غيبوبته األوىل، باحلركة  
أن  اإلرهاصة األوىل   ذ  نهذا التقصري يقف وراءه العديد من املشكالت اليت منعت  عبق  ورده م             

  .ينتشر
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  اب الثاني الب-الفصل الثاني 

  أزمة املسرح السعودي 
  مشكالت أخرى

 الرابط التراثي �

 دور العرض �

 منافسة التلفاز �

 )مغلق(جمال الدراسة  �

 )معدوم(سوق العمل �

  الشرعية والرمسية �
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 عقدة األجنيب �
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 التعقيد اتمعي �

 النخبوية والتهريج �

 اهلوية �

 القفزة احلضارية وأثرها �
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 املسرح قضية وعي �

 العادات واملعتقدات �

 حنو مسرح سعودي أفضل �
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  أزمة املسرح السعودي 
  ...باختصار

   ؟االزمةما ... 
ات املـسرح    ؟ ألن أزم   أزمات باإلفراد وجيب على أن أقول       أزمةهنا أخطأت يف اختيار لفظة      

  ...السعودي ال تنتهي
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  )١(األزمة 
ظل املسرح السعودي على مدى الـسنوات الـثالثني    : األستاذ عباس احلايك  يقول

عقب نشوئه يراوح مكانه من دون أن يؤسس حركة مسرحية فاعلة تتوازى مـع مـا أجنـز                  
وال ميكن أن يكون تأخر النشوء ذريعة مقنعـة ملـا         . مسرحياً يف دول اخلليج األخرى والعربية     

وهناك قائمة طويلة من    . ب عن املشهد الثقايف العام يف اململكة      يعانيه املسرح من تغييب أو غيا     
ومن أجل اإلحاطة ذه القضية . العوامل الضاغطة اليت أخرت تأسيس ظاهرة حضارية كاملسرح

 عدداً من املسرحيني السعوديني الذين كانت هلم آراء يف أزمة املسرح السعودي وسبل              تالتقي
  .جتاوزها

 أنه تعبري غري دقيـق وصـف املـسرح          :فهد احلوشاين ي  يرى الكاتب املسرح  حيث  
ويتفق معه رئيس فـرع اجلمعيـة   ". فمنذ البدء وهو يف أزمات تضغط عليه  "السعودي باألزمة   

أن القول بأزمة املـسرح     " ويرى   عبدالعزيز امساعيل العربية السعودية للثقافة والفنون يف الدمام       
وهذا بالطبيعة نابع   ". رحي املتأزم أصالً منذ بداياته    السعودي هو يف احلقيقة قفز على الواقع املس       

، من حاالت اإلحباط اليت تواجه املسرحيني يف ظل غياب الظاهرة املسرحية عن خريطة الثقافة             
يف ) جدة( رئيس قسم املسرح يف فرع اجلمعية        حسن النعمي الدكتوروهذا ما تفضي إليه آراء      

مفهوم األزمة وعدم وجود مـسرح يف       "ي بني   يفرق النعم  حيث   .معرض إجابته عن تساؤالتنا   
ورمبا نادرة  ،  املسرح يف السعودية خاصة جداً     ةحال"ويرى أن   ، " الفين والفكري للكلمة    املعىن

  ".ندرة وجود الفعل املسرحي نفسه
  

فحرية " يعمم األزمة ويسحبها على املسرح العريب        عبدالناصر الزاير  املمثل واملخرج   
غياب املرأة عن الفعـل     "لكن املسرح السعودي خيتص بأزمة      ، "ال مقننة اإلبداع على سبيل املث   

وهـذه هـي    ". ألن الرجل ال ميكن أن يكون عاكساً لصورة اتمع وحده         ، املسرحي الناقص 
فاملرأة مل يسمح هلا حىت اآلن أن تعتلي        ، القضية األساس اليت يركز عليها املسرحيون السعوديون      

  اهم يف ـما س، وكما تؤديه على شاشة التلفزيون، يه يف احلياةاخلشبة وتؤدي دورها كما تؤد
  

_______________________  
  ٨/٢/٢٠٠٤  تقرير صحفي نشر يف صحيفة احلياة بتاريخ-األستاذ عباس احلايك) ١(
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ولكن حىت . وضيق من مساحة التعبري واإلبداع، حتديد الشخصيات املسرحية بشخوص ذكورية

البنيـة  "كـ، فإن املسرح السعودي يواجه إشكالية قصور البنية التحتية ، مع فرضية وجود املرأة   
، وعدم وجود قاعات عرض مسرحي    . األكادميية اليت متنح األطر املعرفية املهمة للثقافة املسرحية       

  .حبسب النعمي" وعدم وجود الكادر اإلداري الذي يعتقد باملسرح قضية معرفية
  

يفتقر إىل النظم والقوانني املنظمة لإلنتاج املسرحي        "ماعيلالسواملسرح السعودي وفق ما يراه      
 غياب نشر الثقافة املسرحية يف وسائل اإلعـالم واعتمادهـا يف            إىل إضافة   ،وحياة املسرحيني 

على "وهذا ما جعل املسرح يعتمد      ". املدارس وأجهزة التعليم املختلفة على أسس علمية منظمة       
ما حيول دون عدم حتقيق التـراكم املعـريف         ،  املسرحي إلنتاجااجلهود الفردية وشبه الفردية يف      

انعدام اإلميـان احلقيقـي     " إىل إشكاليات املسرح     الزايرويضيف  ". والفين الضروري للمسرح  
لتطوير دور العرض املسرحية واقتصارها على صاالت لعقد الندوات واحملاضرات وبالتايل تطوير       

، صني من التقنيني املـسرحيني يف جمـاالت اإلضـاءة         وقلة املتخص ، احلركة املسرحية مبجملها  
  ".والسينوغرافيا وغريها من االختصاصات اليت ال يقوم عرض مسرحي من دوا، الديكور

  
أزمات املسرح السعودي بأن اهلواة هم الذين يسيطرون علـى النـشاط             "احلوشاينويلخص  
وعدم وجود معهـد    ، املتخصصنيوكذلك اإلداريون غري املثقفني وندرة األكادمييني       ، املسرحي
فاحلركة املسرحية هي ... حركة مسرحية مستمرة"وهذا ما يشكل عائقاً يف تأسيس      ". مسرحي

  ".تيار تصاعدي يعمل على تنامي قدرات أو خربات املؤلف واملخرج ومجيع عناصر املسرح
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  من أزمات املسرح السعودي
  : الرابط التراثي

ث العريب فحىت األدباء السعوديني الـذين كتبـوا نـصوصاً           املسرح غري مربوط بالترا   
مسرحية مل يكتبوا يف أدبية املسرح ومل جند كتاباً يعلم الناس التأليف املـسرحي ومل جنـد يف                  
تارخينا القدمي مسرحاً  والعرب مل تعرف املسرح إال عن طريق االستعمار الفرنسي واحلمالت              

فاملسرح ... مد علي  و الطهطاوي ومارون النقاش واحلكيم         النابليونية والبعثات اليت أرسلها حم    
عندنا ليس له أصول عربية يستند عليها وليس له رمز عريب ميكن القول عنه بأنه قدوة للكتابـة      

  .املثالية
           ولو الحظنا الشعر لوجدنا أن هناك رموزاً  حيتذى حذوها ونسلك مسلكها ونتعلم             

  . بغريب أو على األقل منظم يف مجيع جوانبه كاملسرحطريقتها يف الشعر وهو ليس

الذي حريه مصطلحان    )١(بورخس من فيلسوف العرب آفريوس     يةسخرولعلنا نتذكر   "
  .ألرسطو" فن الشعر"أثناء قراءته كتاب "  الكوميديا-التراجيديا: "ينتميان ملعجم املسرح مها

ألكرب، الذي ينتمي لثقافة ال     ، وهو الشارح األرسطي ا    "املسلم" على الفقيه    لقد صعب 
، إدراك املعىن احلقيقي ملفردتني متـداولتين  )بل وبالفن بعامة(تعترف بفن احملاكاة أو التشخيص  

بكثرة يف حضارة اإلغريق اليت نبغت يف هذا الفن، ويف سواه، ونظرت له وأنشأت املـسارح                
  )٢("املدرجة يف األجورا عند سفوح األوليمب

  
  
  

  
_______________________  

  "أفرويس"امسه بالالتيين  - ابن رشدالعالمة املسلم ) ١(
ـ ٥٩٥ -٥٢٠" (احلفيد  " حممد بن أمحد بن رشد األندلسي أبو الوليد          ، مـن  باألنـدلس ، املعروف بابن رشد، عامل مسلم ولد يف قرطبة      )م١١٩٨-١١٢٦=  ه

  .اإلسالمعمال أرسطو املرجعية والغرب فيما بعد، يعد ابن رشد من أهم الفالسفة يف وهو أيضا مترجم أل. وتويف يف مراكش. أسرة عرفت بالعلم واجلاه
  مدحت اجليار مبوقع  دار ناشري.يف قراءة لكتاب املسرح العريب للناقد د–فاطمة ناعوت /  الكاتبمقال نقدي لألستاذ) ٢(
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 :دور العرض
 ميكن ألي أحـد مـن       عدم توفر دور العرض املناسبة فدور العرض اليت نراها اآلن ال          

  .املسرحيني أن يقيم عليها عمالً إال بعد دوران  مضين ألخذ السماح والتصريح
 

           فقاعات اجلامعات ومسارح املؤسسات احلكومية مغلقة حمـافظ عليهـا للخاصـة            
وللحفالت الرمسية والندوات العلمية أما املسرح غال شأن له وكأن أسـم املـسرح يطلـق                

  . على القاعة بدون أبعاد فنية أدبيةداالً)علماً(
عالية  إمكانيات   ذا وبعضها              وأنا متفائل حقاً بعد  إنشاء عدد من املسارح التجارية           

 حركة مسرحية ثقافية حقة ولكنه نواة حلركة مأمولة إنشاء اهللا وال أنسى             اولكن مل نسمع عنه   
 ال متلك مسرحاً خاصاً ـا وهـذا مـايثري    أن أشري إىل أن معظم فروع مجعية الثقافة والفنون   

  .استغراب الكثري من الزوار فنانني ومبدعني يف األدب والفكر
  

  :منافسة التلفاز
كلنا على علم أن للتلفاز سيطرة عظيمة وذلك لكثرة اخليارات أمام املتلقي يف عديد من 

منا هي لألطفال عنـد     ظاهرة ليس هلا من بد وإ     " اتمع  " القنوات واملسرح أصبح يف نظرهم      
احلاجة فالتلفاز يقدم للكل مادة فلمية درامية بعيدة يف معظم أحواهلا عن األهداف التربويـة أو          

  "السعودية " التثقيفية ولكنها تشبع املتفرج بنوع آخر وهو ما اليستطيع املسرح أن يقدمه يف 
   

  " مغلق "  مجال الدراسة 
ملسرحية جبامعة امللك سعود ولكن مل يلبث ذلك كانت بشارة خري افتتاح شعبة الفنون ا
قيل أا ضغوط من بعض من يرون فيه فتـنح       ، القسم حىت أغلق وذلك لظروف جيهلها اجلميع      

وقد خترج من هذا القسم جمموعة كان هلا أثر يف احلركـة املـسرحية         . غالقةإباب للشر جيب    
   ذلك القسم؟ىولكن ما سبب قلة اإلقبال عل
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هـ رسالة حزينـة كتبـها      ١٤٢٢ربيع اآلخر   ١٢ اجلزيرة يف الثالثاء     نشر يف صحيفة  

أستاذ املسرح بقسم اإلعالم جبامعة املـلك سعود وآخر املرحلني مـن           " مجال قبش "الدكتور  
نسخة يف القسم موجهة لكل أفراد القسم واملعنيني باملـسرح          ٤٥القسم ،الرسالة وجدت من     

ية يف بالدكم، واملسارح اليت شاهدا واهـزة        كنت مبهورا من الصروح احلضار    :يقول فيها 
بأفضل املعدات املناسبة هي أفضل بآالف املرات من املسارح املوجودة يف العامل العريب ورمبا يف               

 مل أر اإلنسان السعودي اهـز علميـا         - وهذا ما حز يف نفسي     -بعض دول الغرب، ولكين     
م املوقرة اليت تعد من أمجل الصروح العلمية النرية         وفكريا ومهنيا لقيادا وإدارا، ويف جامعتك     

اليت شاهدا يف حيايت، نرى أن أكرب قاعاا هي قاعة املسرح،ولكن ولألسف هي من أكثـر                
  .القاعات ظالما طيلة العام الدراسي

  
 وهو أحد أهم    -" حممد العثيم "وتسائلت الكاتبة ناهد باشطح عن ذلك وأجاا سألت األستاذ          

 عدالـة  أكثرن الغد   أ لدينا ولعل هاجسه الذي هو مسكون به يعطينا بعض التفاؤل ب           ينياملسرح
هل فعال أقفلت شعبة املسرح بني يوم وليلة ،كيف يتم           "-جليل كافح طويال ليقدم لنا فنا راقيا      

  ".إقفال قسم يف اجلامعة كان افتتاحه وفق القرار السامي
 بقـرار   - وليس أغلقـت     -ية لكنها حجبت    ولدت شعبة املسرح بأحد القرارات السام     : قال

  . خطأ، واحلجب ال يتعارض مع القرار السامي
  

بدأت الشعبة تقدم للطالب موادها يف قسم اإلعالم جبامعة امللـك سـعود يف عـام                
هـ وقد مت التحضري مليالدها عشر سنوات ووجد فيها أساتذة من خمتلف العامل العـريب    ١٤٠٧

صر الدكتور كمال عيد واألستاذ أبو احلسن سالم والدكتور         مثل مجال قبش من سوريا ومن م      
  . حممد صديق

  
هـ قرر رئيس القسم الـذي  ١٤٢٢الذي حدث انه أثناء أحد العطل الصيفية من عام  

هو خمول للبت يف األمور العاجلة نيابة عن القسم يف مثل ذلك الوقت حجب شعبة املـسرح                 
  ح ومع انه ال ميلك صالحية القرار لكن احلكم بادعاء عدم اإلقبال عليها وهو زعم غري صحي
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رئيس القسم اندفع باختاذ هذا القرار بسبب الضغوط من قبل بعض األساتذة الذين كانوا               .نفذ
معترضني على تدريس املسرح العتبارات اجتماعية وكانوا يطلبون من الطلبة عدم التسجيل يف             

 وأد املسرح مل تكن قرارا إداريا متعسفا        القضية يف  .شعبة املسرح ويستخدمون أساليب خاطئة    
يف تعريف النـاس    (بل كان قرارا اجتماعيا حيث جنح الرواد كما يقول األستاذ رجاء العتييب             

 فاملـسرح مل تعـد      ، يبحث عن املسرح   ، رغم حمدوديتهم وأوجدوا مجهورا عريضا     ،باملسرح
 قـرار   :نه حسب رأى العثيم    ولك ).مشكلته اجلمهور وال النصوص وال املمثلني وال املخرجني       

  ! اجتماعي مل يكتمل بعد
  

 وكثرياً ما يضع املسرحيون الـسعوديون       :)مسرحي سعودي من القطيف   (يقول عباس احلايك  
إال أن الواقع   ، عدم توافر املعهد املسرحي املتخصص يف بداية سلَّم إشكاالت املسرح السعودي          

وما حيتاج إليه املسرح يف السعودية يف البدء هو         ، فاملعهد يأيت يف اية السلّم    ، يغاير هذه النظرة  
وال ينظر  "، وجيذر وجوده كنسق ثقايف حاضر ضمن أنساق ثقافية أخرى        ، تأسيس وعي يتقبله  

على حد تعـبري الكاتـب      "  على أنه دون مستوى الثقافة النخبوية املتمثلة بالشعر والقصة         إليه
 ال ترى يف املسرح سوى الشكل التهرجيي اليت         ومن مث تنقية النظرة اليت    ، املسرحي حممد العثيم  

وتوسيع دائرة احلرية اليت يتحرك فيها كاتـب الـنص          ، أسست له مسرحيات خليجية وعربية    
فاملعهد من منطلق اقتصادي سيساهم يف      ، أما املعهد املسرحي فهو فكرة سابقة ألواا      .املسرحي

وميكن توفري كلفة بناء معهد يف ، أهيلهمرفع نسبة البطالة خلرجيني لن جيدوا وظيفة تتناسب مع ت
ورش مسرحية دائمة يف فروع مجعيات الثقافة والفنون كحاضن شرعي للنشاط املـسرحي يف              

، واستقدام متخصصني لعقد هذه الورش لتحقيق اجلانب املعريف وتـراكم اخلـربة           ، السعودية
  .وستخدم بالتايل املسرحيني اجلدد وأصحاب اخلربة على السواء
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وتظل عني املسرحيني السعوديني املتفائلة على التشكيلة الوزارية اجلديدة اليت أضـافت            
وارتباط اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بـالوزارة        ، الثقافة إىل مهمات وزارة اإلعالم    

  مرتبطة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب     ١٩٧٣بعد أن كانت ومنذ تأسيسها يف العام        ، اجلديدة
  .واليت تعىن بشؤون الرياضــة والرياضيـني فـي املمـلكة

  
، وكان الفن املسرحي من ضـمنها     ،  عمل الوزارة  إستراتيجيةومت تشكيل جلنة لوضع     

، وكلف أحد األمساء املسرحية السعودية وضع دراسة لسبل تطوير احلركة املسرحية وتفعيلـها            
، ن له ومنذ نشوئه اعتراف مبشروعيته     على أمل أن تنهض هذه التوجهات باملسرح الذي مل يك         

  .على رغم ما يقرب من نصف القرن يف احملاوالت واملقاربات، وحقه يف احلضور كعنصر ثقايف
  
  "معدوم " مجال العمل  

جيد فيـه  ، فنحن يف جمتمع يريد دراسة علم له جدوى مستقبالً      ، هذا هو اجلواب    ، نعم
وملا يتمتع به املسرح من نـدرة       . تزوج أو يفتح بيتاً   املتعلم بعد خترجه وظيفة ليعول أسرته أو لي       

ولو تـذكرنا   ، مل جيرؤ أحد على الدراسة يف هذا القسم       )إنتاج وفرق (وانعدام يف سوق العمل     
  .الوضع الوظيفي لألكادمييني السعوديني يف املسرح ألسفنا على حاهلم

  
  

  الشرعية أو الرسمية
تضعه يف مكـان احتـرام      )مثال، ة نقابية كجه(مل يكن املسرح وإىل اآلن حيمل رمسية        

  . وجتعل المسه وعمله شرعية ومكانه تقنع اتمع أن له اهتمام أو أدىن أمهية
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   األكاديمية و النقد
 خيطو يف معظمـه علـى أرض        اآلنفاملنهجية اليت يسري عليها املسرح السعودي وإىل        

  .ا  فكرة أخطاء يف تنفيذهاختيار فإذا أصاب يف االجتهاد
  

 وما نراه ونعانيه من بعض جلـان        )املعتمدين(وال توجد لدينا قائمة حمددة من  النقاد         
 تضرب بيـدها  الشلليةوال زالـت  ، حتكيم املهرجانات واملنافسات الداخلية مشهور ومعروف     

  .على احلركة املسرحية فتكاد تشلها
  

 والدراسات تـؤرخ    جيب أن تكون هناك أنديه أو جمالس تعين ذا الفن تقدم البحوث           
 الـذين   باألكادميينيوال اهتمام   ، على األقل احلركة املضطربة يف هذه احلقبة فال دورات مكثفة         

  . درسوا يف اخلارج
  

  :عقدة األجنبي
 الذين يعترب معظمهم مرتزقـة ال حيملـون         األجانبنرى البعض يصب االهتمام على         

نظريات تنم عن عمق ) عندنا(عض اجلهلةسوى ثقافة مسرحية من الشارع يف بالدهم ويعتربها ب    
وأن األجانب شرط أساسي ألنه جيب عليه التنويع وعدم احتكـار األعمـال             ! وأي عمق؟ .. 

  .للسعوديني
وأيضا إذا أقيم عرض مسرحي جتد أن الفنانني السعوديني ضعيفي احلضور وتعليـل ذلـك أن                

ا أي قيمة حالية يف بالدهم بـل        ليس هل ) جنوم طمست (الفنانني العربيني جنوم وهم يف احلقيقة       
  .وهذه عدم ثقة من الفنان السعودي وقلة دعم من اجلمهور السعودي أيضا.قيمتهم تارخيية فقط
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  :المجتمع مدني ال ثقافي
وهي مشكلة فعلية واتمع السعودي أصبح يفضل كرة القدم على ندوة أو حماضرة أو              

  .والثقافة واملسرح، والعلم، حث عن الفكروال يب، أمسية شعرية وال يلقى هلا باالً
  

ولكن يف املقابل نرى أن التسويق اإلعالين كـان         ،     وهذا واقع جيب على املسرحيني حتملها     
الطريقة األنسب جلذب أولئك املدنيني إىل قاعات العرض والتزاحم عليها واحلجـز وشـراء              

  .برغم سعرها الباهظ أحياناً، التذاكر
  

  :التعقيد المجتمعي
مازال جمتمعنا يتمتع بسالسة بعض الشيء وال يقاس على اتمع األمن املستقر يف دولة              

اتمع يف لبنان والعراق ومصر الذي مر يف قرابة اخلمسني سـنة            ، كاململكة العربية السعودية    
املاضية وما قبلها بظروف حياتيه جعلت من احلياة مهاً ملا حتمله من صعوبات وعقد فـاحلروب       

هلية واالستعمار  واضطراب األوضاع الداخلية والديكتاتورية وغريها أثرت يف اتمع ممـا             األ
  .جعله حيتاج إىل استظهار تلك املشكالت وحل مجيع العقد على خشبة املسرح

  
  :النخبوية والتهريج

فالنخبوي يرى يف التهريج    . ولكل منهما فريق خاص يعمل على إطاحة اآلخر  وحتقريه            
ويـرى  .الذوق األديب وخارج عن احترام املسرح واجلمهور و إسفاف ال داعي لـه            هبوط يف   

 وغموض وهروب من اتمـع وطريقـة        ا لغوي استعراضا أن النخبوي تعقيداً و      أرباب التهريج 
وكأنك ترى حرباً أهلية دامية وكالمها يكيل لآلخر النقـد الـالذع            .قدمية ال مكان هلا اآلن    

  . حركة مسرحية بغض النظر عن تلك اخلطواتباجتاهري والتحطيم مع أن كالمها يس
  

     وهذا االضطراب جيب أن جند من حيكمه من نقابة أو جهة رمسية متتلك شـرعية تـسير                 
  .كالمها يف طريقني متوازيني ال يتقابالن ولكل جمتهد نصيب
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  : الهوية
إعداد أو إخراج أال وهو          معظم من يقدم املسرحية يغفل جانب هام عند كتابته لتأليف أو            

جانب اهلوية فيجب علينا يف الوسط املسرحي أن نقدم ما يناسب هويتنا السعودية وما يتطابق               
مع مبادئنا وعقائدنا وال ننجرف خلف تقيلد مسرحية أجنبية أو سرقة أفكار قدمية أو سينمائية               

  .وخالفه
  

ترك التقليد األعمـى لعـروض         فالواجب علينا تقدمي عمل خيدم تاريخ املسرح السعودي و        
  .املهرجانات لقصد اإلار أو استعراض مستخلصات املسرحيات األجنبية

  
  : القفزة الحضارية

إن القفزة احلضارية اليت عشناها يف اخلمس والعشرون سنة املاضية سببت لدى اإلنسان             
 السيارات الفارهـة    صدمة من نوع آخر فاملباين الطينية حتولت إىل إمسنتية والبغال واحلمري إىل           

هـذا  ،  والرياضية والعمائر ذات األدوار احملدودة أصبحت اآلن تناطح السحاب وثورة األسهم    
التقدم يؤسس لنفسه ولبناء    ) مارثوان(كله شغل اإلنسان السعودي عن املسرح وصار جيري يف          

  .مستقبالً خال من املتاعب السابقة و األعباء القدمية
  

  :  المسرح والتعليم
دف املنشود وراء التربية والتعليم هو إعداد الشخص باملواصفات الكاملـة حيـث             اهل

يشمل على إعداده ذهنياً وعلمياً وشخصياً واجتماعياً خلدمة الدين والوطن ويقع على التعلـيم              
  .جزء كبري إلجناح هذا اإلعداد

  
ا يتصل ا من         ولكن كما نعلم وقت الفصل الدراسي ال يكفي لشرح وقراءة املقررات وم           

  .مواد ومساحة الصف ال تسمح مبمارسة النشاطات الالصفية
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    لذلك وجب على املعلم واملشرف أن يقوم بتنفيذ النشاط خارج الفصل ومن أهـم تلـك             
  : النشاطات

من صحافة وشعر وإلقاء وخطابة ، وهو جمال فسيح لقدرات الطالب الشخصية والفكرية:الثقايف
  .وإذاعة
از املواهب وتنميتها يف الرسم ومتثيل واألشغال ولكن يالحظ أن معظـم مـديري              إلبر:الفين  

املدارس يهتمون باأللعاب واملباريات إلشهار املدرسة وينسون بذلك بقية النشاطات الثقافيـة            
وأمهيتها والنشاطات الالصفية مهمة وضرورية لتحقيق األغراض التربوية وهي جـزء مكمـل             

م احلال فال مسرح يف املدارس احلكومية إال ما ندر واملدارس اخلاصة للمنهج الدراسي ولكن يعل
  .تريد أن تأخذ فقط وال تريد دفع املال

  
  : المسرح قضية وعي

إنه من وسائل الوعي ومن سبل االستنارة فعلى خشباته تتصارع األحداث وتتالقى مث             
ن به ويتلون هذا التعـبري      تفترق ويف كل هذا عطاء وتعبري حمبوب عما خيفيه الناس أو يتهامسو           

بلون من السخرية املثرية للضحك والدعابة اللطيفة اليت تقبل عليها النفوس و يتوشح أحيانـاً               
  .بوشاح اجلد العابث املثري لالستغراب واالستفهام كما تفعل احلياة بالناس

  
لكلمات كلنا نشاهد القضايا اليت تصدر عن جمتمعنا إىل سائر اتمعات العاملية منمقة ا            

مربوطة حبزام  ) معلبة  ( ومنسقة اللهجات لكي متتزج بطعم أحاديثنا ونغمات أصواتنا مث تأتينا           
  .يف وسائل اإلعالم! مجيل كهدية

  
تصوروا حىت قضايانا ال تم ا      ، إا كسائر ما نستورده ونستهلكه من فتات السخرية       
ديث وشخصية تـستطيع تلـبس      إال حني تلمسها أيدي غرينا أليس لدينا صوت قادر على احل          

هو سبيل العرض و النقد العالجي غري ، األدوار ومجهور حيب الفرجة على قضاياه بأسلوب آخر
. املباشر؟ أم أن قضايانا دونية ال تستحق احلديث وال تقبل األخذ والرد؟ إن كل ذلك حمري جدا                

قدم لنا ما نريد أن نقول      فـال زالت أسواق الفيديو تستقبل مشاكل اجلريان ونراها على أا ت          
  !أو ما نطمع إىل قوله إذا أحسنا الظن؟
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بالـضياع والـسقوط يف أذواق                 قيل قدمياً املسرح سيد الفنون والفن عادة يقـرن          

  .بسبب ما يتولد من بعض املفاهيم األيدولوجية وفقدان السعة يف التفسري والتعبري، الشعوب
  

ألنه يرضي اجلاهل فريتفع به     ) الفن اجلماهريي   ( ق على املسرح               وجيب علينا أن نطل   
ويرضي املتعلم الدارس بطرح    ) السهل املقبول   ( إىل مستوى معايشة احلدث والفكرة بأسلوب       

ما حيتاج وما جيول يف أعماقه من رؤى وتنظري بأسلوب الشارع وحديث الناس الذي يتساوى               
  .فيه اجلميع ويقبلونه

  
 نشأة هذا املسرح حتتاج إىل الدراسة وإىل معهد يهتم ويعىن بشؤونه ولو عملنـا                          إن

  .على ذلك سنكتشف طاقات قادرة معربة تثري الوطن وتدفع بالوعي الثقايف إىل األمام
  

   العادات والمعتقدات 
 هناك من ينادي بإدخال العنصر النسائي يف املسرح ودفعه إىل احملاوالت واملطالبة من بعـضهم              

 واحدة على األقل لتضيف ةامرأتعللت بأن املرأة نصف اتمع واملسرحية وجيب أن ال ختلو من          
  .نوعاً من الكمال أو التكامل جلميع األنواع

  
     والبعض يعتمد أو يكثر ويشكل املؤثرات املوسيقية يف العمل املسرحي بل البعض يتعمـد              

 مع أن هناك البديل ملعظمهـا       األجنبيةات  ينفويماختيار غريب تلك األحلان أو األغاين أو الس       
وهذا من وجهة نظري يصل باملسرحية إىل االبتذال فاملرأة ليست شرطاً أساسياً للعمل املسرحي 
كما أن الرجل ليس شرطاً أساسيا للعمل املسرحي اخلاص بالنساء فنحن  نستطيع االسـتعانة               

ا أبدع وأمجل أما عن املوسيقى فمن وجهة        وهذ. بذكرها أو اإليهام بوجودها أو الرمز له وهلا       
نظري أن هناك مؤثرات معينه يفتنت ا املخرج فيأخذها يف عني االعتبار كمكمل للعمل مجالياً               

فهي شيء ثانوي ولو فكرنا لوجدنا أننا نـستطيع عمـل           . ولكن االبتذال هو أن تعتمد عليها     
ألسنتهم كتقيلد إبداعي مجيل للحـن      مسرحية بال مؤثرات أو مبؤثرات يقوم املمثلون بعملها ب        

  .نفسه
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        يف النهاية حنن نؤكد أن املسرح ليس من التراث العريب أو اإلسالمي  ولكن حنـن إذا                 
أردنا أن نلبس ثوباً ما  فيجب أن يكون مناسبا ملقاساتنا وجيب أن نبين املسرح على مبادئنا بعد                  

  .ناوليس أصحاب، أن نفهمه جيداً كما فهمه أصحابه
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  حنو مسرح سعودي ناهض
  

  )لكل فعل ما يدفعه للحدوث(
 معادلة منطقية أرى أا جيب أن تتحقق ليجد الفعل املسرحي مكانه يف جمموعـة األحـداث                
االجتماعية واملشاهد الثقافية هنا، وذلك التواجد سيكون بالضرورة قويا مؤثرا بقدر ما كـان              

  .ة وتأثريعليه الدافع من قو
  

            وأنا أرى املسرح السعودي كمارد ضخم ولكنه كسول قد قضى عليـه اخلمـول              
والبالدة جعلت منه عدمي احلماس والفائدة فاملسرح كما نعرف محاسي حركي نشيط جيـدد              

أن _ املسرحيون_خاليا التفكري وجيعلها يف حيوية باإلضافة إىل جوانب التثقيفية، وعلينا مجيعا            
ق لذلك العمالق العنان بدوافع قوية زه وتوقظه من سباته الذي طـال  ومـن جمموعـة          نطل

  .الدوافع اليت أرى هلا أثرا اجيابيا حنو وض املسرح السعودي
  

 .تثقيف النشء وترغيبهم يف العمل املسرحي  •

 .ناء القاعات املسرحية املناسبة ب •

 .ورعاية الشباب والثقافة واإلعالمتفعيل دور اجلهات احلكومية كاجلمعيات واجلامعات   •

 .إقامة املهرجانات بني الفرق األهلية تفعيال للفرق املسرحية ودعمها  •

 .تنظيم املسابقات املسرحية بني القطاعات احلكومية كما احلال يف الرياضة  •

 .إقامة الدورات للعامة يف التأليف والتمثيل والفنون املسرحية  •

 .الفن لتنتج الناقد العدل الصادقتأسيس أكادميية معنية ذا   •

 
           فاملسرح يف حاجة إىل قوة حتْْمل من اإلصرار ما يفتت الصخر ولديها من اإلرادة ما               

  اهض نباهي به دوليا وعامليا وهاهي األيام تأيت لتثبت لنا ومن ـيصنع اد ليكون لنا مسرح ن
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ة الثقافة واإلعالم أن لدينا ذلك الصنف من        خالل دراسة إنشاء مجعية للمسرحيني من قبل وزار       

الناس والذي أعتربه منوذجا مؤهل لرفع علم املسرح السعودي يف احملافل الدولية والعاملية فلدينا              
املمثلني احملترفني واملخرجني األكادمييني واألدباء املبدعني القادرين على العطاء لدفع املـسرح            

  . والوطن واتمعالسعودي للنهوض والعمل خلدمة الدين
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  رسالة خاصة
  

ولكي نرتديه ويظهر بشكل مجيل أخاّذ جيب علينا تنسيقه مبا         ،  ثوب مستعار  المـسرح         
تقننـه العـادات    ،وذلك يف أطر منها الدين وخدمة الوطن وحاجة اتمع          ، يناسب أجسادنا 

  .والتقاليد السليمة واملعتقدات الصحيحة
  

  ...املنتج..املمثل .. املخرج .. فيا أيها املؤلف 
  

فالنهوض ، با تباعك منط اآلخر حىت لو سبقنا خبطوات       ،      ال تفقد هويتك اإلسالمية والعربية    
  .بقوة ال يكون إال بالثقة واالعتزاز فنحن أدرى مبا نريد دمنا تعلمنا الدرس األول
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  ختتيمة

  
اد كتبت فيه  بعضا مما قد يفيد املتثقف املسرحي يف أدبـه وفنـه                الكتاب ليس إال اجته    هذا

وقلة يف الكتب األجنبية    ،  السعودية وخصوصاً وحنن نعاين انعداما ملحوظا يف الكتب املسرحية       
على رفوف املكتبة السعودية اليت مل تعد سوى شبه تراثية قدمية ال تسمن فكر كاتب اليوم وال                 

  .شة لشيء عصري مواكبتغنيه من جوع ثقافته املتعط
  

           رمبا أكون مفتاحاً حيرض البقية على التأليف والكتابة يف فنون املسرح ليجد املهـتم              
باملسرح السعودي كتباً تعينه وتسقيه ولو رشفة تساعده على النهوض واحملاولة لـدفع عجلـة         

  .نائم على رأسهاملسرح السعودي وحتمل أعبائه واإلصرار على إيقاظ املسرح السعودي ال
  

  ياسر مدخلي 
  هـ١٤٢٨
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